Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)

NANO PT
Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 02.05. 2018 ( GHS 1.2)

Dátum zostavenia (prvá verzia): 20.11. 2017
Revízia: 18.10.2018

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1

Identifikátor produktu
Obchodný názov
Registračné číslo (REACH)

NANO PT
nerelevantné (zmes)

1.2

Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Príslušné identifikované použitia
penetračný prostriedok určený na stabilizáciu a nanášanie podkladového náteru
Deskriptory použitia:
SU19
stavebné a konštrukčné práce
SU21
spotrebiteľské použitia: Domácnosti (= široká verejnosť = spotrebitelia)
SU22
profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva, vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)
PC15
produkty na úpravu nekovových povrchov

1.3

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Helske Europe, s.r.o
Novoveská cesta 2848/40
054 01 Levoča
Slovensko
Telefón: +421 948 723 173
e-mail (kompetentná osoba)

1.4

sds@helske.com

Núdzové telefónne číslo
Národné toxikologické informačné centrum: 00421(0)2-547 741 66,
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Oddiel

Trieda nebezpečnosti

Kategória

Trieda a kategória
nebezpečnosti

Výstražné upozornenie

3.4S

kožná senzibilizácia

Cat. 1

(Skin Sens. 1)

H317

Poznámka
Pre úplné znenie H-viet : pozri ODDIEL 16.

2.2

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Výstražné slovo
Pozor
Piktogramy
GHS07
Výstražné upozornenia
H317

Slovensko
EKOTOXCONS 002783 SDS-01

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Strana 1 / 9

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)

NANO PT
Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 02.05. 2018 ( GHS 1.2)

Dátum zostavenia (prvá verzia): 20.11. 2017
Revízia: 18.10.2018

Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnostné upozornenia - prevencia
P261
P280

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné upozornenia - odozva
P302+P352
P333+P313

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P362+P364

Bezpečnostné upozornenia - zneškodňovanie
P501
Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.
Označenie pre nebezpečné zložky:
reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)
2.3

Iná nebezpečnosť
Zvláštne nebezpečenstvo pošmyknutia na úniku/vyliatom produkte.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1

Látky
nerelevantné (zmes)

3.2

Zmesi
Popis zmesi
Názov látky

Identifikátor

hm. -%

reakčná zmes zložená z týchto látok:
5-chlór-2-metyl-4izotiazolín-3-ón [ES
č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol3-ón [ES č. 220239-6] (3:1)

Č. CAS
55965-84-9

≤ 0,0125

Trieda a kategória nebezpečnosti
3.1O
3.1D
3.1I
3.2
3.3
3.4S
4.1A

Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
4.1C Aquatic Chronic 1

Klasifikácia podľa
1272/2008/ES

Pozná
mky

Špecifické koncentračné limity

Acute Tox. 3 / H301
Acute Tox. 3 / H311
Acute Tox. 3 / H331
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318
Skin Sens. 1 / H317
Aquatic Acute 1 / H400
Aquatic Chronic 1 /
H410

GHSHC

Skin Corr. 1B;
H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315:
0,06 % ≤ C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318:
C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319:
0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1; H317:
C ≥ 0,0015 %

Poznámky
GHS-HC:
Harmonizovaná klasifikácia (klasifikácia látky zodpovedá položke v zozname podľa 1272/2008/EC, príloha VI, tabuľka 3.1)
Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1

Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné poznámky
Nenechávajte postihnutú osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpečnej oblasti. Držte postihnutého v
teple, kľude a zakrytého. Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade bezvedomia uložte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodávajte nič ústami.
Po vdýchnutí
V prípade, že dýchanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a začnite poskytovať opatrenia prvej pomoci. Zaistite prísun čerstvého vzduchu.

Slovensko
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Po kontakte s pokožkou
Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Po kontakte s očami
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Očné viečka držte roztiahnuté a vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút.
Po požití
Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie.
4.2

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

4.3

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Neuvádza sa.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1

Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
vodný sprej, BC-prášok, oxid uhličitý (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky
vodný prúd

5.2

Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty spaľovania
oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2)

5.3

Rady pre požiarnikov
V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Koordinácia protipožiarnych opatrení s okolitým ohňom.
Zabrániť vode z hasenia, aby sa z miesta požiaru dostala do kanalizácie alebo vodných tokov. Samostatne
zozbierať kontaminovanú požiarnu vodu. Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Pre iný ako pohotovostný personál
Odneste osoby do bezpečia.
Pre pohotovostný personál
V prípade pôsobenia pár/prachu/aerosólov/plynov nosiť dýchací prístroj.

6.2

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Znečistenú odpadovú vodu zadržte a zlikvidujte.

6.3

Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí
Zakrytie kanalizácie.
Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie
Zotrieť savým materiálom (napr. látkou, ovčou vlnou). Zozbierajte uniknutý produkt (piliny, kremelina
(diatomit), piesok, univerzálny lapač).
Vhodné techniky zabránenia
Použitie absorpčných materiálov.
Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia
Uložte do vhodných nádob na likvidáciu. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.

Slovensko
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Odkaz na iné oddiely
Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materiály: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Odporúčania
• Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu
Použite miestne a celkové odvetrávanie. Používajte len na dobre vetranom mieste.
Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí
Po použití si umyť ruky. Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Odstrániť kontaminovaný odev a
ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov. Nikdy neuchovávajte potraviny a nápoje v blízkosti chemických látok. Nikdy nedávajte chemické látky do nádob, ktoré sa normálne používajú pre potraviny
alebo nápoje. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.2

Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Riadenie súvisiacich rizík
Nekompatibilné látky alebo zmesi
Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikálií.

7.3

Špecifické konečné použitie(-ia)
Informácie nie sú k dispozícii.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1

Kontrolné parametre
Vnútroštátne medzné hodnoty
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku)
Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v zmesi nie sú stanovené.

8.2

Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie
Celková ventilácia.
Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky)
Ochrana očí/tváre
Použite ochranu očí a tváre.
Ochrana kože
• ochrana rúk
Noste vhodné rukavice. Vhodné sú rukavice chemickej ochrany, ktoré sú skúšané podľa EN 374. Skontrolujte
pred použitím únik-tesnosť/priepustnosť. V prípade, že chcete znovu používať rukavice, riadne ich očistite a
vzduchom poriadne osušte. Na zvláštne účely je odporúčané skontrolovať odolnosť voči chemickým látkam
vyššie uvedených ochranných rukavíc spoločne s dodávateľom týchto rukavíc.
• ďalšie opatrenia na ochranu rúk
Vložiť fázy obnovy pre regeneráciu pokožky. Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.
Ochrana dýchacích ciest
V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.
Kontroly environmentálnej expozície
Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a
podzemných vôd.

Slovensko
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ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad
Fyzikálny stav
tekutý
Farba
biela
Zápach
bez zápachu
Iné fyzikálne a chemické parametre
hodnota pH
neurčené
Teplota topenia/tuhnutia
neurčené
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah
neurčené
Teplota vzplanutia
neurčené
Rýchlosť odparovania
neurčené
Horľavosť (tuhá látka, plyn)
nie je relevantné (kvapalina)
Limity výbušnosti
neurčené
Tlak pár
neurčené
Hustota
1.006 kg/m³
Rozpustnosť
neurčené
Rozdeľovací koeficient
n-oktanol/voda (log KOW)
Teplota samovznietenia
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxidačné vlastnosti

9.2

Táto informácia nie je k dispozícii.
neurčené
neurčené
žiadne
žiadne

Iné informácie
Informácie nie sú k dispozícii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1

Reaktivita
Pokiaľ ide o nekompatibilitu: pozri nižšie "Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť" a "Nekompatibilné materiály".

10.2

Chemická stabilita
Pozri nižšie "Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť".

10.3

Možnosť nebezpečných reakcií
Nie sú známe nebezpečné reakcie.

10.4

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Nie sú známe žiadne špecifické podmienky, ktorým je nutné sa vyvarovať.

10.5

Nekompatibilné materiály
oxidačné činidlá

10.6

Nebezpečné produkty rozkladu
Odôvodnené očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania,
rozliatia a zahriatia, nie sú známe. Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.

Slovensko
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ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1

Informácie o toxikologických účinkoch
Skúšobné údaje nie sú k dispozícii pre celú zmes.
Proces klasifikácie
Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).
Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akútna toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
• Akútna toxicita zložiek zmesi
Názov látky

Č. CAS

Cesta expozície

ATE

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

ústne

100 mg/kg

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

kožné

300 mg/kg

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

inhalácia: para

3 mg/l/4h

Žieravosť/dráždivosť pre kožu
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Zhrnutie hodnotenia CMR vlastností
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT)
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Aspiračná nebezpečnosť
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1

Toxicita
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie.

12.2

Perzistencia a degradovateľnosť
Údaje nie sú k dispozícii.

12.3

Bioakumulačný potenciál
Údaje nie sú k dispozícii.

12.4

Mobilita v pôde
Údaje nie sú k dispozícii.

12.5

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Údaje nie sú k dispozícii.

12.6

Iné nepriaznivé účinky
Údaje nie sú k dispozícii.
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1

Metódy spracovania odpadu
Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie
Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi
inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. Odovzdajte autorizovanej spoločnosti na zneškodnenie.
Spracovanie odpadu nádob/balení
Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kódy odpadu/označenie odpadu podľa katalógu odpadov:
Ak sa tento produkt a jeho obal stanú odpadom, držiteľ odpadu je povinný prideliť zodpovedajúci kód odpadu
podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
14.1

Číslo OSN

(nie sú subjektom predpisov o preprave)

14.2

Správne expedičné označenie OSN

nie je relevantné

14.3

Trieda(y) nebezpečnosti pre dopravu
Trieda

-

14.4

Obalová skupina

nie je relevantné

14.5

Nebezpečnosť pre životné prostredie

žiadne (nie je ohrozujúce pre životné prostredie podľa smernice o
nebezpečných tovaroch)

14.6

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Nie sú žiadne ďalšie informácie.

14.7

Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad.
Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN
• Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/
RID/ADN)
Nie sú subjektom ADR, RID a ADN.
• Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG)
Nie sú subjektom IMDG.
• Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR)
Nie sú subjektom ICAO-IATA.

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia
Kategória/podkategória: A/h (podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR 127/2011)
Hraničná hodnota VOC: 30 g/L (podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR 127/2011)
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave v ktorom je výrobok pripravený na použitie: 0,191 g/L.

15.2

Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Nie sú dostupné informácie o vykonaní hodnotenia chemickej bezpečnosti chemických látok obsiahnutých v
zmesi.
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ODDIEL 16: Iné informácie
16.1

Údaje o zmenách (revidovaná karta bezpečnostných údajov)
Oddiel 1.1: zmena obchodného názvu produktu.
Skratky a akronymy
Skr.

Popis použitých skratiek

Acute Tox.

Akútna toxicita

ADN

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách)

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Európska dohoda o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)

Aquatic Acute

Nebezpečná pre vodné prostredie - akútna nebezpečnosť

Aquatic Chronic

Nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť

ATE

Acute Toxicity Estimate (Odhad akútnej toxicity)

CAS

Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS)

CLP

Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

č. ES

Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom látok komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie)

DGR

Dangerous Goods Regulations - pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR)

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných
chemických látok)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam nových chemických látok)

Eye Dam.

Vážne poškodzuje oči

Eye Irrit.

Dráždivé pre oči

GHS

"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok" vypracovala OSN

IATA

International Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov)

IATA/DGR

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu)

ICAO

International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)

IMDG

International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí)

MARPOL

Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (skr. z "Marine Pollutant")

NLP

No-Longer Polymer (látka už nepovažovaná za polymér)

PBT

Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok)

RID

Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí)

Skin Corr.

Žieravé pre kožu

Skin Irrit.

Dráždivé pre kožu

Skin Sens.

Kožná senzibilizácia

vPvB

Very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)
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Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)

NANO PT
Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 02.05. 2018 ( GHS 1.2)

Dátum zostavenia (prvá verzia): 20.11. 2017
Revízia: 18.10.2018

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov
- Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2015/830/EU
- Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP, EU GHS)
Proces klasifikácie
Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na testovanej zmesi.
Nebezpečenstvo pre zdravie/nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená
na zložkách zmesi (súčtový vzorec).
Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3)
Kód

Text

H301

Toxický po požití.

H311

Toxický pri kontakte s pokožkou.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H331

Toxický pri vdýchnutí.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Vyhlásenie
Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov. Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pre tento produkt.

Slovensko
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Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)

NANO AM
Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 02.05. 2018 (GHS 1.2)

Dátum zostavenia (prvá verzia): 20.11.2017
Revízia: 18.10.2018

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1

Identifikátor produktu
Obchodný názov
Registračné číslo (REACH)

NANO AM
nerelevantné (zmes)

1.2

Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Príslušné identifikované použitia
základný náter pripravený na použitie, ktorý zvyšuje
priľnavosť hydroizolácie a vyrovnávacej omietky
Deskriptory použitia:
SU19
stavebné a konštrukčné práce
SU21
spotrebiteľské použitia: Domácnosti (= široká verejnosť = spotrebitelia)
SU22
profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva, vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)
PC9b
plnivá, tmely, omietky, modelárska hlina

1.3

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Helske Europe, s.r.o
Novoveská cesta 2848/40
054 01 Levoča
Slovensko
Telefón: +421 948 723 173
e-mail (kompetentná osoba)

1.4

sds@helske.com

Núdzové telefónne číslo
Národné toxikologické informačné centrum: 00421(0)2-547 741 66,
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Oddiel

Trieda nebezpečnosti

Kategória

Trieda a kategória
nebezpečnosti

Výstražné upozornenie

3.4S

kožná senzibilizácia

Cat. 1

(Skin Sens. 1)

H317

Poznámka
Pre úplné znenie H-viet : pozri ODDIEL 16.

2.2

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Výstražné slovo
Pozor
Piktogramy
GHS07
Výstražné upozornenia
H317

Slovensko
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Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnostné upozornenia - prevencia
P261
P280

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné upozornenia - odozva
P302+P352
P333+P313

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P362+P364

Bezpečnostné upozornenia - zneškodňovanie
P501
Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.
Označenie pre nebezpečné zložky:
reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)
2.3

Iná nebezpečnosť
Zvláštne nebezpečenstvo pošmyknutia na úniku/vyliatom produkte.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1

Látky
nerelevantné (zmes)

3.2

Zmesi
Popis zmesi
Názov látky

Identifikátor

hm. -%

vápenec

Č. CAS
1317-65-3

< 20

Trieda a kategória nebezpečnosti

Klasifikácia podľa
1272/2008/ES

Pozná
mky

Špecifické koncentračné limity

Acute Tox. 3 / H301
Acute Tox. 3 / H311
Acute Tox. 3 / H331
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318
Skin Sens. 1 / H317
Aquatic Acute 1 / H400
Aquatic Chronic 1 /
H410

GHSHC

Skin Corr. 1B;
H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315:
0,06 % ≤ C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318:
C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319:
0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1; H317:
C ≥ 0,0015 %

Č. ES
215-279-6
oxid titaničitý

Č. CAS
13463-67-7

<8

Č. ES
236-675-5
reakčná zmes zložená z týchto látok:
5-chlór-2-metyl-4izotiazolín-3-ón [ES
č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol3-ón [ES č. 220239-6] (3:1)

Č. CAS
55965-84-9

< 0,005

3.1O
3.1D
3.1I
3.2
3.3
3.4S
4.1A

Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
4.1C Aquatic Chronic 1

Poznámky
GHS-HC:
Harmonizovaná klasifikácia (klasifikácia látky zodpovedá položke v zozname podľa 1272/2008/EC, príloha VI, tabuľka 3.1)
Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1

Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné poznámky
Nenechávajte postihnutú osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpečnej oblasti. Držte postihnutého v
teple, kľude a zakrytého. Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade bezvedomia uložte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodávajte nič ústami.
Po vdýchnutí
V prípade, že dýchanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a začnite poskytovať opatrenia prvej pomoci. Zaistite prísun čerstvého vzduchu.
Po kontakte s pokožkou
Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Po kontakte s očami
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Očné viečka držte roztiahnuté a vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút.
Po požití
Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie.

4.2

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

4.3

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Neuvádza sa.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1

Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
vodný sprej, pena odolná voči alkoholu, BC-prášok, oxid uhličitý (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky
vodný prúd

5.2

Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty spaľovania
oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2)

5.3

Rady pre požiarnikov
V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Koordinácia protipožiarnych opatrení s okolitým ohňom.
Zabrániť vode z hasenia, aby sa z miesta požiaru dostala do kanalizácie alebo vodných tokov. Samostatne
zozbierať kontaminovanú požiarnu vodu. Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Pre iný ako pohotovostný personál
Odneste osoby do bezpečia.
Pre pohotovostný personál
V prípade pôsobenia pár/prachu/aerosólov/plynov nosiť dýchací prístroj.

6.2

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Znečistenú odpadovú vodu zadržte a zlikvidujte.
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6.3

Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí
Zakrytie kanalizácie.
Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie
Zotrieť savým materiálom (napr. látkou, ovčou vlnou). Zozbierajte uniknutý produkt (piliny, kremelina
(diatomit), piesok, univerzálny lapač).
Vhodné techniky zabránenia
Použitie absorpčných materiálov.
Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia
Uložte do vhodných nádob na likvidáciu. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.

6.4

Odkaz na iné oddiely
Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materiály: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Odporúčania
• Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu
Použite miestne a celkové odvetrávanie. Používajte len na dobre vetranom mieste.
Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí
Po použití si umyť ruky. Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Odstrániť kontaminovaný odev a
ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov. Nikdy neuchovávajte potraviny a nápoje v blízkosti chemických látok. Nikdy nedávajte chemické látky do nádob, ktoré sa normálne používajú pre potraviny
alebo nápoje. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.2

Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Uskladnite v dobre uzavretých nádobách na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.Skladujte pri teplote:
od + 5°C do + 25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Po otvorení použite čo najskôr.
Obalový materiál: PP (5) polypropylén (plast) 05 PP.
Riadenie súvisiacich rizík
Nekompatibilné látky alebo zmesi
Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikálií.

7.3

Špecifické konečné použitie(-ia)
Informácie nie sú k dispozícii.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1

Kontrolné parametre
Vnútroštátne medzné hodnoty
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku)
Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v zmesi:
Pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom:
vápenec - NPELc (mg.m-3): 10
Krajina

Názov faktora

Č. CAS

Identifikátor

SK

oxid titaničitý

13463-67-7

NPEL

Záznam
krátkodobý

Priemerný
[ppm]

Priemerný
[mg/m³]
5

Krátkodobý
[ppm]

Krátkodobý
[mg/m³]

Záznam

Zdroj

NV SR
Z.z.

Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia: hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na dobu 15 minút (ak nie je stanovené inak)
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Časovo vážený priemer (dlhodobá expozícia): merané alebo vypočítané vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo váženého priemeru ôsmych hodín (ak nie je stanovené inak)

Relevantné DNEL/DMEL/PNEC a ostatné prahové hodnoty
• relevantné DNEL zložiek zmesi
Názov látky

Č. CAS

Sledovaný
parameter

oxid titaničitý

1346367-7

DNEL

Prahová
hodnota

Cieľ ochrany,
cesta expozície

Použité v

Doba expozície

ľudia, orálny

pracovník (priemysel)

chronické - miestne
účinky

• relevantné PNEC zložiek zmesi

8.2

Názov látky

Č. CAS

Sledovaný
parameter

Prahová
hodnota

Organizmus

Zložka životného prostredia

Doba expozície

oxid titaničitý

1346367-7

PNEC

0,127 mg/l

nie je stanovené

sladká voda

nie je stanovené

oxid titaničitý

1346367-7

PNEC

≥1 mg/l

nie je stanovené

morská voda

nie je stanovené

oxid titaničitý

1346367-7

PNEC

0,61 mg/l

nie je stanovené

voda

nie je stanovené

oxid titaničitý

1346367-7

PNEC

≥1.000 mg/l

nie je stanovené

sladkovodné
sedimenty

nie je stanovené

oxid titaničitý

1346367-7

PNEC

≥100 mg/l

nie je stanovené

morský sediment

nie je stanovené

oxid titaničitý

1346367-7

PNEC

100 mg/l

nie je stanovené

pôda

nie je stanovené

oxid titaničitý

1346367-7

PNEC

≥100 mg/l

nie je stanovené

čistička odpadových vôd
(STP)

nie je stanovené

Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie
Celková ventilácia.
Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky)
Ochrana očí/tváre
Použite ochranu očí a tváre.
Ochrana kože
• ochrana rúk
Noste vhodné rukavice. Vhodné sú rukavice chemickej ochrany, ktoré sú skúšané podľa EN 374. Skontrolujte
pred použitím únik-tesnosť/priepustnosť. V prípade, že chcete znovu používať rukavice, riadne ich očistite a
vzduchom poriadne osušte. Na zvláštne účely je odporúčané skontrolovať odolnosť voči chemickým látkam
vyššie uvedených ochranných rukavíc spoločne s dodávateľom týchto rukavíc.
• ďalšie opatrenia na ochranu rúk
Vložiť fázy obnovy pre regeneráciu pokožky. Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.
Ochrana dýchacích ciest
V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.
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Kontroly environmentálnej expozície
Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a
podzemných vôd.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad
Fyzikálny stav
(pasta)
Farba
biela
Zápach
bez zápachu
Iné fyzikálne a chemické parametre
hodnota pH
neurčené
Teplota topenia/tuhnutia
neurčené
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah
neurčené
Teplota vzplanutia
neurčené
Rýchlosť odparovania
neurčené
Horľavosť (tuhá látka, plyn)
nie je relevantné
Limity výbušnosti
neurčené
Tlak pár
neurčené
Hustota
1.570 kg/m³ (mokrý stav)
Rozpustnosť
neurčené
Rozdeľovací koeficient
n-oktanol/voda (log KOW)
Teplota samovznietenia
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxidačné vlastnosti

9.2

Táto informácia nie je k dispozícii.
neurčené
neurčené
žiadne
žiadne

Iné informácie
Neuvádzajú sa.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1

Reaktivita
Pokiaľ ide o nekompatibilitu: pozri nižšie "Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť" a "Nekompatibilné materiály".

10.2

Chemická stabilita
Pozri nižšie "Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť".

10.3

Možnosť nebezpečných reakcií
Nie sú známe nebezpečné reakcie.

10.4

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Nie sú známe žiadne špecifické podmienky, ktorým je nutné sa vyvarovať.

10.5

Nekompatibilné materiály
kyseliny - zásady - oxidačné činidlá

10.6

Nebezpečné produkty rozkladu
Odôvodnené očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania,
rozliatia a zahriatia, nie sú známe. Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.

Slovensko
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ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1

Informácie o toxikologických účinkoch
Skúšobné údaje nie sú k dispozícii pre celú zmes.
Proces klasifikácie
Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).
Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akútna toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
• Akútna toxicita zložiek zmesi
Názov látky

Č. CAS

Cesta expozície

ATE

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

ústne

100 mg/kg

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

kožné

300 mg/kg

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

inhalácia: para

3 mg/l/4h

Názov látky

Č. CAS

Cesta expozície

Sledovaný
parameter

Hodnota

Druhy

oxid titaničitý

13463-67-7

ústne

LD50

>5.000 mg/kg

potkan

oxid titaničitý

13463-67-7

inhalácia: prach/hmla

LC50

>6,82 mg/l/4h

potkan

Žieravosť/dráždivosť pre kožu
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Zhrnutie hodnotenia CMR vlastností
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT)
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Aspiračná nebezpečnosť
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1

Toxicita
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie.

Slovensko
EKOTOXCONS 002719 SDS-01

Strana 7 / 11

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)

NANO AM
Číslo verzie: GHS 2.0
Nahrádza verziu: 02.05. 2018 (GHS 1.2)

Dátum zostavenia (prvá verzia): 20.11.2017
Revízia: 18.10.2018

Vodná toxicita (akútna)
Vodná toxicita (akútna) zložiek zmesi
Názov látky

Č. CAS

Sledovaný
parameter

Hodnota

Druhy

Doba expozície

oxid titaničitý

13463-67-7

LC50

>1.000 mg/l

malá kaprovitá
ryba (Pimephales promelas)

96 h

oxid titaničitý

13463-67-7

EC50

61 mg/l

riasy

72 h

oxid titaničitý

13463-67-7

EC50

>1.000 mg/l

perloočka velká

48 h

12.2

Perzistencia a degradovateľnosť
Údaje nie sú k dispozícii.

12.3

Bioakumulačný potenciál
Údaje nie sú k dispozícii.

12.4

Mobilita v pôde
Údaje nie sú k dispozícii.

12.5

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Údaje nie sú k dispozícii.

12.6

Iné nepriaznivé účinky
Údaje nie sú k dispozícii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1

Metódy spracovania odpadu
Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie
Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi
inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. Odovzdajte autorizovanej spoločnosti na zneškodnenie.
Spracovanie odpadu nádob/balení
Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kódy odpadu/označenie odpadu podľa katalógu odpadov:
Ak sa tento produkt a jeho obal stanú odpadom, držiteľ odpadu je povinný prideliť zodpovedajúci kód odpadu
podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Príslušné ustanovenia týkajúce sa odpadov
Zoznam odpadov
15 01 02
obaly z plastov
08 04 99
odpady inak nešpecifikované

ODDIEL 14: Informácie o doprave
14.1

Číslo OSN

(nie sú subjektom predpisov o preprave)

14.2

Správne expedičné označenie OSN

nie je relevantné

14.3

Trieda(y) nebezpečnosti pre dopravu
Trieda

-

14.4

Obalová skupina

nie je relevantné

14.5

Nebezpečnosť pre životné prostredie

žiadne (nie je ohrozujúce pre životné prostredie podľa smernice o
nebezpečných tovaroch)

14.6

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Slovensko
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Nie sú žiadne ďalšie informácie.
14.7

Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad.
Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN
• Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/
RID/ADN)
Nie sú subjektom ADR, RID a ADN.
• Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG)
Nie sú subjektom IMDG.
• Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR)
Nie sú subjektom ICAO-IATA.

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia
Kategória/podkategória: A/h (podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR 127/2011)
Hraničná hodnota VOC: 30 g/L (podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR 127/2011)
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave v ktorom je výrobok pripravený na použitie: 0,413 g/L.

15.2

Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané pre zložku: oxid titaničitý (CAS: 13463-67-7).

ODDIEL 16: Iné informácie
16.1

Údaje o zmenách (revidovaná karta bezpečnostných údajov)
Oddiel 1.1: zmena obchodného názvu produktu.
Skratky a akronymy
Skr.

Popis použitých skratiek

Acute Tox.

Akútna toxicita

ADN

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách)

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Európska dohoda o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)

Aquatic Acute

Nebezpečná pre vodné prostredie - akútna nebezpečnosť

Aquatic Chronic

Nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť

ATE

Acute Toxicity Estimate (Odhad akútnej toxicity)

CAS

Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS)

CLP

Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

č. ES

Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom látok komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie)

DGR

Dangerous Goods Regulations - pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR)

DMEL

Derived Minimal Effect Level (Odvodená minimálna hodnota účinku)

DNEL

Derived Minimal Effect Level (odvodená minimálna hodnota žiadneho účinku)

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných
chemických látok)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam nových chemických látok)

Eye Dam.

Vážne poškodzuje oči

Slovensko
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Skr.

Popis použitých skratiek

Eye Irrit.

Dráždivé pre oči

GHS

"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok" vypracovala OSN

IATA

International Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov)

IATA/DGR

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu)

ICAO

International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)

IMDG

International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí)

krátkodobý

Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia

MARPOL

Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (skr. z "Marine Pollutant")

NLP

No-Longer Polymer (látka už nepovažovaná za polymér)

NPEL

Najvyššie prípustné expozičné limity

NV SR Z.z.

Zbierka zákonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

PBT

Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)

PNEC

Predicted No-Effect Concentration (predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom)

ppm

Parts per million (počet častíc na milión)

priemerný

Časovo vážený priemer

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok)

RID

Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí)

Skin Corr.

Žieravé pre kožu

Skin Irrit.

Dráždivé pre kožu

Skin Sens.

Kožná senzibilizácia

vPvB

Very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov
- Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2015/830/EU
- Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP, EU GHS)
Proces klasifikácie
Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na testovanej zmesi.
Nebezpečenstvo pre zdravie/nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená
na zložkách zmesi (súčtový vzorec).
Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3)
Kód

Text

H301

Toxický po požití.

H311

Toxický pri kontakte s pokožkou.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Slovensko
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Kód

Text

H331

Toxický pri vdýchnutí.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Dátum zostavenia (prvá verzia): 20.11.2017
Revízia: 18.10.2018

Vyhlásenie
Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov. Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pre tento produkt.

Slovensko
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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1

Identifikátor produktu
Obchodný názov
Registračné číslo (REACH)

NANO TC
nerelevantné (zmes)

1.2

Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Príslušné identifikované použitia
tmel určený ako prípravný podklad alebo lesklá omietka na vnútorné steny a stropy
profesionálne použitie
Deskriptory použitia:
SU19
stavebné a konštrukčné práce
SU21
spotrebiteľské použitia: Domácnosti (= široká verejnosť = spotrebitelia)
SU22
profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva, vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)
PC9b
plnivá, tmely, omietky, modelárska hlina

1.3

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Helske Europe, s.r.o
Novoveská cesta 2848/40
054 01 Levoča
Slovensko
Telefón: +421 948 723 173
e-mail (kompetentná osoba)

1.4

sds@helske.com

Núdzové telefónne číslo
Národné toxikologické informačné centrum: 00421(0)2-547 741 66,
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Oddiel

Trieda nebezpečnosti

Kategória

Trieda a kategória
nebezpečnosti

Výstražné upozornenie

3.4S

kožná senzibilizácia

Cat. 1

(Skin Sens. 1)

H317

Poznámka
Pre úplné znenie H-viet : pozri ODDIEL 16.

2.2

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Výstražné slovo
Pozor
Piktogramy
GHS07
Výstražné upozornenia
H317

Slovensko
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Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnostné upozornenia - prevencia
P261
P280

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné upozornenia - odozva
P302+P352
P333+P313

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P362+P364

Bezpečnostné upozornenia - zneškodňovanie
P501
Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.
Označenie pre nebezpečné zložky:
reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)
2.3

Iná nebezpečnosť
Zvláštne nebezpečenstvo pošmyknutia na úniku/vyliatom produkte.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1

Látky
nerelevantné (zmes)

3.2

Zmesi
Popis zmesi
Názov látky

Identifikátor

hm. -%

vápenec

Č. CAS
1317-65-3

65,05 – 76
,53

Trieda a kategória nebezpečnosti

Klasifikácia podľa
1272/2008/ES

Pozná
mky

Špecifické koncentračné limity

Č. ES
215-279-6
destiláty (ropné),
odvoskované rozpúšťadlom, ťažké
alkánové frakcie

Č. CAS
64742-65-0

hydroxid sodný

Č. CAS
1310-73-2

Č. REACH Reg.
01211945789227-xxxx

EKOTOXCONS 002780 SDS-01

L(b)

Č. ES
265-169-7

Č. ES
215-185-5

Slovensko

0,13 – 0,2
6

0,026 – 0,
26

2.16 Met. Corr. 1
3.2 Skin Corr. 1A
3.3 Eye Dam. 1

Met. Corr. 1 / H290
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318

Skin Corr. 1A;
H314: C ≥ 5 %
Skin Corr. 1B;
H314: 2 % ≤ C < 5
%
Skin Irrit. 2; H315:
0,5 % ≤ C < 2 %
Eye Dam. 1; H318:
C≥2%
Eye Irrit. 2; H319:
0,5 % ≤ C < 2 %
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Názov látky

Identifikátor

hm. -%

reakčná zmes zložená z týchto látok:
5-chlór-2-metyl-4izotiazolín-3-ón [ES
č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol3-ón [ES č. 220239-6] (3:1)

Č. CAS
55965-84-9

≤ 0,0065

Trieda a kategória nebezpečnosti
3.1O
3.1D
3.1I
3.2
3.3
3.4S
4.1A

Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
4.1C Aquatic Chronic 1

Klasifikácia podľa
1272/2008/ES

Pozná
mky

Špecifické koncentračné limity

Acute Tox. 3 / H301
Acute Tox. 3 / H311
Acute Tox. 3 / H331
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318
Skin Sens. 1 / H317
Aquatic Acute 1 / H400
Aquatic Chronic 1 /
H410

GHSHC

Skin Corr. 1B;
H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315:
0,06 % ≤ C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318:
C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319:
0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1; H317:
C ≥ 0,0015 %

Poznámky
GHS-HC:
Harmonizovaná klasifikácia (klasifikácia látky zodpovedá položke v zozname podľa 1272/2008/EC, príloha VI, tabuľka 3.1)
L(b):
Klasifikácia ako karcinogénne nie je povinné. Látka obsahuje menej ako 3% hmotnostních látok extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO)
Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1

Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné poznámky
Nenechávajte postihnutú osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpečnej oblasti. Držte postihnutého v
teple, kľude a zakrytého. Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade bezvedomia uložte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodávajte nič ústami.
Po vdýchnutí
V prípade, že dýchanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a začnite poskytovať opatrenia prvej pomoci. Zaistite prísun čerstvého vzduchu.
Po kontakte s pokožkou
Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Po kontakte s očami
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Očné viečka držte roztiahnuté a vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút.
Po požití
Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie.

4.2

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

4.3

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Neuvádza sa.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1

Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
vodný sprej, pena odolná voči alkoholu, BC-prášok, oxid uhličitý (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky
vodný prúd

5.2

Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty spaľovania
oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2)

Slovensko
EKOTOXCONS 002780 SDS-01
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5.3

Dátum zostavenia (prvá verzia): 20.12.2017
Revízia: 18.10.2018

Rady pre požiarnikov
V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Koordinácia protipožiarnych opatrení s okolitým ohňom.
Zabrániť vode z hasenia, aby sa z miesta požiaru dostala do kanalizácie alebo vodných tokov. Samostatne
zozbierať kontaminovanú požiarnu vodu. Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Pre iný ako pohotovostný personál
Odneste osoby do bezpečia.
Pre pohotovostný personál
V prípade pôsobenia pár/prachu/aerosólov/plynov nosiť dýchací prístroj.

6.2

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Znečistenú odpadovú vodu zadržte a zlikvidujte.

6.3

Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí
Zakrytie kanalizácie.
Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie
Zotrieť savým materiálom (napr. látkou, ovčou vlnou). Zozbierajte uniknutý produkt (piliny, kremelina
(diatomit), piesok, univerzálny lapač).
Vhodné techniky zabránenia
Použitie absorpčných materiálov.
Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia
Uložte do vhodných nádob na likvidáciu. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.

6.4

Odkaz na iné oddiely
Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materiály: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Odporúčania
• Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu
Použite miestne a celkové odvetrávanie. Používajte len na dobre vetranom mieste.
Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí
Po použití si umyť ruky. Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Odstrániť kontaminovaný odev a
ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov. Nikdy neuchovávajte potraviny a nápoje v blízkosti chemických látok. Nikdy nedávajte chemické látky do nádob, ktoré sa normálne používajú pre potraviny
alebo nápoje. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.2

Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Uskladnite v dobre uzavretých nádobách na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.Skladujte pri teplote:
od + 5°C do + 25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Po otvorení použite čo najskôr.
Obalový materiál: PP (5) polypropylén (plast) 05 PP.
Riadenie súvisiacich rizík
Nekompatibilné látky alebo zmesi
Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikálií.

7.3

Špecifické konečné použitie(-ia)
Informácie nie sú k dispozícii.

Slovensko
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1

Kontrolné parametre
Vnútroštátne medzné hodnoty
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku)
Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v zmesi:
Oleje minerálne, kvapalný aerosól, dymy (CAS: 64742-65-0):
- priemerný (ppm): 5
- priemerný (mg.m-3): 1
- krátkodobý (ppm): 15
- krátkodobý (mg.m-3): 3
Pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom:
vápenec - NPELc (mg.m-3): 10
Krajina

Názov faktora

Č. CAS

Identifikátor

SK

hydroxid sodný

1310-73-2

NPEL

Záznam
krátkodobý
priemerný

Priemerný [ppm]

Priemerný [mg/
m³]

Krátkodobý
[ppm]

2

Krátkodobý
[mg/m³]

Zdroj

NV SR
Z.z.

Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia: hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na dobu 15 minút (ak nie je stanovené inak)
Časovo vážený priemer (dlhodobá expozícia): merané alebo vypočítané vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo váženého priemeru ôsmych hodín (ak nie je stanovené inak)

Relevantné DNEL/DMEL/PNEC a ostatné prahové hodnoty
• relevantné DNEL zložiek zmesi

8.2

Názov látky

Č. CAS

Sledovaný
parameter

Prahová
hodnota

Cieľ ochrany,
cesta expozície

Použité v

Doba expozície

hydroxid sodný

1310-732

DNEL

1 mg/m³

ľudia, inhalačný

pracovník (priemysel)

chronické - miestne
účinky

hydroxid sodný

1310-732

DNEL

1 mg/m³

ľudia, inhalačný

spotrebitelia
(domácnosti)

chronické - miestne
účinky

Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie
Celková ventilácia.
Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky)
Ochrana očí/tváre
Použite ochranu očí a tváre.
Ochrana kože
• ochrana rúk
Noste vhodné rukavice. Vhodné sú rukavice chemickej ochrany, ktoré sú skúšané podľa EN 374. Skontrolujte
pred použitím únik-tesnosť/priepustnosť. V prípade, že chcete znovu používať rukavice, riadne ich očistite a
vzduchom poriadne osušte. Na zvláštne účely je odporúčané skontrolovať odolnosť voči chemickým látkam
vyššie uvedených ochranných rukavíc spoločne s dodávateľom týchto rukavíc.
• ďalšie opatrenia na ochranu rúk
Vložiť fázy obnovy pre regeneráciu pokožky. Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.
Ochrana dýchacích ciest
V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.

Slovensko
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Kontroly environmentálnej expozície
Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a
podzemných vôd.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad
Fyzikálny stav
(pasta)
Farba
biela
Zápach
charakteristický
Iné fyzikálne a chemické parametre
hodnota pH
neurčené
Teplota topenia/tuhnutia
neurčené
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah
neurčené
Teplota vzplanutia
neurčené
Rýchlosť odparovania
neurčené
Horľavosť (tuhá látka, plyn)
nie je relevantné
Limity výbušnosti
neurčené
Tlak pár
neurčené
Hustota
1.790 kg/m³ (mokrý stav)
Rozpustnosť
neurčené
Rozdeľovací koeficient
n-oktanol/voda (log KOW)
Teplota samovznietenia
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxidačné vlastnosti

9.2

Táto informácia nie je k dispozícii.
neurčené
neurčené
žiadne
žiadne

Iné informácie
Neuvádzajú sa.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1

Reaktivita
Pokiaľ ide o nekompatibilitu: pozri nižšie "Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť" a "Nekompatibilné materiály".

10.2

Chemická stabilita
Pozri nižšie "Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť".

10.3

Možnosť nebezpečných reakcií
Nie sú známe nebezpečné reakcie.

10.4

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Nie sú známe žiadne špecifické podmienky, ktorým je nutné sa vyvarovať.

10.5

Nekompatibilné materiály
Nie sú žiadne ďalšie informácie.

10.6

Nebezpečné produkty rozkladu
Odôvodnené očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania,
rozliatia a zahriatia, nie sú známe. Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.

Slovensko
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ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1

Informácie o toxikologických účinkoch
Skúšobné údaje nie sú k dispozícii pre celú zmes.
Proces klasifikácie
Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).
Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akútna toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
• Akútna toxicita zložiek zmesi
Názov látky

Č. CAS

Cesta expozície

ATE

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

ústne

100 mg/kg

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

kožné

300 mg/kg

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

inhalácia: para

3 mg/l/4h

Žieravosť/dráždivosť pre kožu
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Zhrnutie hodnotenia CMR vlastností
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT)
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Aspiračná nebezpečnosť
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1

Toxicita
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie.
Vodná toxicita (akútna)
Vodná toxicita (akútna) zložiek zmesi
Názov látky

Č. CAS

Sledovaný
parameter

Hodnota

Druhy

Doba expozície

hydroxid sodný

1310-73-2

EC50

40,4 mg/l

vodné bezstavovce

48 h

12.2

Perzistencia a degradovateľnosť
Údaje nie sú k dispozícii.

12.3

Bioakumulačný potenciál
Údaje nie sú k dispozícii.
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12.4

Mobilita v pôde
Údaje nie sú k dispozícii.

12.5

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Údaje nie sú k dispozícii.

12.6

Iné nepriaznivé účinky
Údaje nie sú k dispozícii.

Dátum zostavenia (prvá verzia): 20.12.2017
Revízia: 18.10.2018

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1

Metódy spracovania odpadu
Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie
Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi
inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. Odovzdajte autorizovanej spoločnosti na zneškodnenie.
Spracovanie odpadu nádob/balení
Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kódy odpadu/označenie odpadu podľa katalógu odpadov:
Ak sa tento produkt a jeho obal stanú odpadom, držiteľ odpadu je povinný prideliť zodpovedajúci kód odpadu
podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
14.1

Číslo OSN

(nie sú subjektom predpisov o preprave)

14.2

Správne expedičné označenie OSN

nie je relevantné

14.3

Trieda(y) nebezpečnosti pre dopravu
Trieda

-

14.4

Obalová skupina

nie je relevantné

14.5

Nebezpečnosť pre životné prostredie

žiadne (nie je ohrozujúce pre životné prostredie podľa smernice o
nebezpečných tovaroch)

14.6

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Nie sú žiadne ďalšie informácie.

14.7

Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad.
Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN
• Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/
RID/ADN)
Nie sú subjektom ADR, RID a ADN.
• Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG)
Nie sú subjektom IMDG.
• Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR)
Nie sú subjektom ICAO-IATA.
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ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia
Kategória/podkategória: A/d (podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR 127/2011)
Hraničná hodnota VOC: 130 g/L (podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR 127/2011)
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave v ktorom je výrobok pripravený na použitie: 0,321 g/L.

15.2

Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Nie sú dostupné informácie o vykonaní hodnotenia chemickej bezpečnosti chemických látok obsiahnutých v
zmesi.

ODDIEL 16: Iné informácie
16.1

Údaje o zmenách (revidovaná karta bezpečnostných údajov)
Oddiel 1.1: zmena obchodného názvu produktu.
Skratky a akronymy
Skr.

Popis použitých skratiek

Acute Tox.

Akútna toxicita

ADN

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách)

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Európska dohoda o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)

Aquatic Acute

Nebezpečná pre vodné prostredie - akútna nebezpečnosť

Aquatic Chronic

Nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť

ATE

Acute Toxicity Estimate (Odhad akútnej toxicity)

CAS

Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS)

CLP

Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

č. ES

Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom látok komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie)

DGR

Dangerous Goods Regulations - pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR)

DMEL

Derived Minimal Effect Level (Odvodená minimálna hodnota účinku)

DNEL

Derived Minimal Effect Level (odvodená minimálna hodnota žiadneho účinku)

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných
chemických látok)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam nových chemických látok)

Eye Dam.

Vážne poškodzuje oči

Eye Irrit.

Dráždivé pre oči

GHS

"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok" vypracovala OSN

IATA

International Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov)

IATA/DGR

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu)

ICAO

International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)

IMDG

International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí)

krátkodobý

Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia

MARPOL

Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (skr. z "Marine Pollutant")

Slovensko
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Skr.

Popis použitých skratiek

Met. Corr.

Látka alebo zmes korozívna pre kovy

NLP

No-Longer Polymer (látka už nepovažovaná za polymér)

NPEL

Najvyššie prípustné expozičné limity

NV SR Z.z.

Zbierka zákonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

PBT

Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)

PNEC

Predicted No-Effect Concentration (predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom)

ppm

Parts per million (počet častíc na milión)

priemerný

Časovo vážený priemer

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok)

RID

Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí)

Skin Corr.

Žieravé pre kožu

Skin Irrit.

Dráždivé pre kožu

Skin Sens.

Kožná senzibilizácia

vPvB

Very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov
- Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2015/830/EU
- Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP, EU GHS)
Proces klasifikácie
Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na testovanej zmesi.
Nebezpečenstvo pre zdravie/nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená
na zložkách zmesi (súčtový vzorec).
Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3)
Kód

Text

H290

Môže byť korozívna pre kovy.

H301

Toxický po požití.

H311

Toxický pri kontakte s pokožkou.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H331

Toxický pri vdýchnutí.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Vyhlásenie
Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov. Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pre tento produkt.

Slovensko
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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1

Identifikátor produktu
Obchodný názov
Registračné číslo (REACH)

NANO COAT HOME
nerelevantné (zmes)

1.2

Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Príslušné identifikované použitia
jednozložkový vnútorný vrchný náter
Deskriptory použitia:
SU19
stavebné a konštrukčné práce
SU21
spotrebiteľské použitia: Domácnosti (= široká verejnosť = spotrebitelia)
SU22
profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva, vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)
PC9b
plnivá, tmely, omietky, modelárska hlina
PC15
produkty na úpravu nekovových povrchov

1.3

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Helske Europe, s.r.o
Novoveská cesta 2848/40
054 01 Levoča
Slovensko
Telefón: +421 948 723 173
e-mail (kompetentná osoba)

1.4

sds@helske.com

Núdzové telefónne číslo
Národné toxikologické informačné centrum: 00421(0)2-547 741 66,
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Oddiel

Trieda nebezpečnosti

Kategória

Trieda a kategória
nebezpečnosti

Výstražné upozornenie

3.4S

kožná senzibilizácia

Cat. 1

(Skin Sens. 1)

H317

Poznámka
Pre úplné znenie H-viet : pozri ODDIEL 16.

2.2

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Výstražné slovo
Pozor
Piktogramy
GHS07
Výstražné upozornenia
H317

Slovensko
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Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnostné upozornenia - prevencia
P261
P280

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné upozornenia - odozva
P302+P352
P333+P313

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P362+P364

Bezpečnostné upozornenia - zneškodňovanie
P501
Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.
Označenie pre nebezpečné zložky:
reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)
2.3

Iná nebezpečnosť
Zvláštne nebezpečenstvo pošmyknutia na úniku/vyliatom produkte.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1

Látky
nerelevantné (zmes)

3.2

Zmesi
Popis zmesi
Názov látky

Identifikátor

hm. -%

sklo, oxid, chemikálie

Č. CAS
65997-17-3

< 30

Trieda a kategória nebezpečnosti

Klasifikácia podľa
1272/2008/ES

Pozná
mky

Špecifické koncentračné limity

Acute Tox. 3 / H301
Acute Tox. 3 / H311
Acute Tox. 3 / H331
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318
Skin Sens. 1 / H317
Aquatic Acute 1 / H400
Aquatic Chronic 1 /
H410

GHSHC

Skin Corr. 1B;
H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315:
0,06 % ≤ C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318:
C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319:
0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1; H317:
C ≥ 0,0015 %

Č. ES
266-046-0
hydroxid hlinitý

Č. CAS
21645-51-2

<1

Č. ES
244-492-7
reakčná zmes zložená z týchto látok:
5-chlór-2-metyl-4izotiazolín-3-ón [ES
č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol3-ón [ES č. 220239-6] (3:1)

Č. CAS
55965-84-9

< 0,01464

3.1O
3.1D
3.1I
3.2
3.3
3.4S
4.1A

Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
4.1C Aquatic Chronic 1

Poznámky
GHS-HC:
Harmonizovaná klasifikácia (klasifikácia látky zodpovedá položke v zozname podľa 1272/2008/EC, príloha VI, tabuľka 3.1)
Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1

Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné poznámky
Nenechávajte postihnutú osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpečnej oblasti. Držte postihnutého v
teple, kľude a zakrytého. Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade bezvedomia uložte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodávajte nič ústami.
Po vdýchnutí
V prípade, že dýchanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a začnite poskytovať opatrenia prvej pomoci. Zaistite prísun čerstvého vzduchu.
Po kontakte s pokožkou
Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Po kontakte s očami
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Očné viečka držte roztiahnuté a vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút.
Po požití
Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie.

4.2

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

4.3

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Neuvádza sa.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1

Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
vodný sprej, pena odolná voči alkoholu, BC-prášok, oxid uhličitý (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky
vodný prúd

5.2

Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty spaľovania
oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2)

5.3

Rady pre požiarnikov
V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Zabrániť vode z hasenia, aby sa z miesta požiaru dostala do kanalizácie alebo vodných tokov. Samostatne zozbierať kontaminovanú požiarnu vodu. Požiar haste z
primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Pre iný ako pohotovostný personál
Odneste osoby do bezpečia.
Pre pohotovostný personál
V prípade pôsobenia pár/prachu/aerosólov/plynov nosiť dýchací prístroj.

6.2

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Znečistenú odpadovú vodu zadržte a zlikvidujte.
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6.3

Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí
Zakrytie kanalizácie.
Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie
Zotrieť savým materiálom (napr. látkou, ovčou vlnou). Zozbierajte uniknutý produkt (piliny, kremelina
(diatomit), piesok, univerzálny lapač).
Vhodné techniky zabránenia
Použitie absorpčných materiálov.
Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia
Uložte do vhodných nádob na likvidáciu. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.

6.4

Odkaz na iné oddiely
Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materiály: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Odporúčania
• Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu
Použite miestne a celkové odvetrávanie. Používajte len na dobre vetranom mieste.
Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí
Po použití si umyť ruky. Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Odstrániť kontaminovaný odev a
ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov. Nikdy neuchovávajte potraviny a nápoje v blízkosti chemických látok. Nikdy nedávajte chemické látky do nádob, ktoré sa normálne používajú pre potraviny
alebo nápoje. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.2

Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Uskladnite v dobre uzavretých nádobách na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.Skladujte pri teplote:
od + 5°C do + 25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Po otvorení použite čo najskôr.
Obalový materiál: PP (5) polypropylén (plast) 05 PP.
Riadenie súvisiacich rizík
Nekompatibilné látky alebo zmesi
Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikálií.

7.3

Špecifické konečné použitie(-ia)
Informácie nie sú k dispozícii.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1

Kontrolné parametre
Vnútroštátne medzné hodnoty
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku)
Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v zmesi:
Pevné aerosóly s možným fibrogénnym účinkom:
oxid kremičitý, amorfný (tepelné a mokré procesy, nevypálená infuzóriová hlinka, kremelina) - NPELc (mg.m3): 4
oxid kremičitý, amorfný (kremenné sklo, roztavený kremeň, dymy, vypálená infuzóriová hlinka) - NPELc
(mg.m-3): 0,3 (NPELr).
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Krajina

Názov faktora

Č. CAS

Identifikátor

SK

hydroxid hlinitý

21645-51-2

NPEL

SK

hydroxid hlinitý

21645-51-2

NPEL

Záznam
dust
i
krátkodobý
priemerný
r

8.2

Dátum zostavenia (prvá verzia): 20.11.2017
Revízia: 18.10.2018

Priemerný
[ppm]

Priemerný
[mg/m³]

Krátkodobý
[ppm]

Krátkodobý
[mg/m³]

Záznam

Zdroj

4

i, dust

NV SR
Z.z.

1,5

r, dust

NV SR
Z.z.

Ako prach
Inhalačná frakcia
Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia: hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na dobu 15 minút (ak nie je stanovené inak)
Časovo vážený priemer (dlhodobá expozícia): merané alebo vypočítané vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo váženého priemeru ôsmych hodín (ak nie je stanovené inak)
Respirabilné frakcia

Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie
Celková ventilácia.
Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky)
Ochrana očí/tváre
Použite ochranu očí a tváre.
Ochrana kože
• ochrana rúk
Noste vhodné rukavice. Vhodné sú rukavice chemickej ochrany, ktoré sú skúšané podľa EN 374. Skontrolujte
pred použitím únik-tesnosť/priepustnosť. V prípade, že chcete znovu používať rukavice, riadne ich očistite a
vzduchom poriadne osušte. Na zvláštne účely je odporúčané skontrolovať odolnosť voči chemickým látkam
vyššie uvedených ochranných rukavíc spoločne s dodávateľom týchto rukavíc.
• ďalšie opatrenia na ochranu rúk
Vložiť fázy obnovy pre regeneráciu pokožky. Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.
Ochrana dýchacích ciest
V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.
Kontroly environmentálnej expozície
Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a
podzemných vôd.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad
Fyzikálny stav
(pasta)
Farba
biela
Zápach
bez zápachu
Iné fyzikálne a chemické parametre
hodnota pH
neurčené
Teplota topenia/tuhnutia
neurčené
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah
neurčené
Teplota vzplanutia
neurčené
Rýchlosť odparovania
neurčené
Horľavosť (tuhá látka, plyn)
B – (číslo protokolu. RF-042-13-AUNS v súlade s
STN EN 13823:2011)
Limity výbušnosti
neurčené
Tlak pár
neurčené
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Hustota
Rozpustnosť

320 kg/m³ (mokrý stav)

Rozpustnosť vo vode
Rozdeľovací koeficient

miešateľná v akomkoľvek pomere

n-oktanol/voda (log KOW)
Teplota samovznietenia
Viskozita

Táto informácia nie je k dispozícii.
neurčené
308 e-4 (Brookefield RV s helipathspindle 96,25 rpm
pri 23°C)
žiadne
žiadne

Výbušné vlastnosti
Oxidačné vlastnosti
9.2

Iné informácie
Neuvádzajú sa.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1

Reaktivita
Pokiaľ ide o nekompatibilitu: pozri nižšie "Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť" a "Nekompatibilné materiály".

10.2

Chemická stabilita
Pozri nižšie "Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť".

10.3

Možnosť nebezpečných reakcií
Exotermická reakcia pri kontakte s nekompatibilným materiálom.

10.4

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Nie sú známe žiadne špecifické podmienky, ktorým je nutné sa vyvarovať.

10.5

Nekompatibilné materiály
kyseliny - zásady - redukčné činidlá - oxidačné činidlá

10.6

Nebezpečné produkty rozkladu
Odôvodnené očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania,
rozliatia a zahriatia, nie sú známe. Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1

Informácie o toxikologických účinkoch
Skúšobné údaje nie sú k dispozícii pre celú zmes.
Proces klasifikácie
Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).
Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akútna toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
• Akútna toxicita zložiek zmesi
Názov látky

Č. CAS

Cesta expozície

ATE

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

ústne

100 mg/kg

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

kožné

300 mg/kg
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Názov látky

Č. CAS

Cesta expozície

ATE

reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

inhalácia: para

3 mg/l/4h

Názov látky

Č. CAS

Cesta expozície

Sledovaný
parameter

Hodnota

Druhy

hydroxid hlinitý

21645-51-2

ústne

LD50

<5.000 mg/kg

potkan

Žieravosť/dráždivosť pre kožu
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Zhrnutie hodnotenia CMR vlastností
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT)
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Aspiračná nebezpečnosť
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1

Toxicita
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie.
Vodná toxicita (akútna)
Vodná toxicita (akútna) zložiek zmesi
Názov látky

Č. CAS

Sledovaný
parameter

Hodnota

Druhy

Doba expozície

hydroxid hlinitý

21645-51-2

LC50

<10.000 mg/l

ryba

96 h

EC50

mg/

perloočka

48 h

hydroxid hlinitý

21645-51-2

12.2

Perzistencia a degradovateľnosť
Údaje nie sú k dispozícii.

12.3

Bioakumulačný potenciál
Údaje nie sú k dispozícii.

12.4

Mobilita v pôde
Údaje nie sú k dispozícii.

12.5

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Údaje nie sú k dispozícii.

12.6

Iné nepriaznivé účinky
Údaje nie sú k dispozícii.
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1

Metódy spracovania odpadu
Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie
Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi
inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. Odovzdajte autorizovanej spoločnosti na zneškodnenie.
Spracovanie odpadu nádob/balení
Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kódy odpadu/označenie odpadu podľa katalógu odpadov:
Ak sa tento produkt a jeho obal stanú odpadom, držiteľ odpadu je povinný prideliť zodpovedajúci kód odpadu
podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Príslušné ustanovenia týkajúce sa odpadov
Zoznam odpadov
15 01 02
obaly z plastov
17 09 04
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 117 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

ODDIEL 14: Informácie o doprave
14.1

Číslo OSN

(nie sú subjektom predpisov o preprave)

14.2

Správne expedičné označenie OSN

nie je relevantné

14.3

Trieda(y) nebezpečnosti pre dopravu
Trieda

-

14.4

Obalová skupina

nie je relevantné

14.5

Nebezpečnosť pre životné prostredie

žiadne (nie je ohrozujúce pre životné prostredie podľa smernice o
nebezpečných tovaroch)

14.6

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Nie sú žiadne ďalšie informácie.

14.7

Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad.
Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN
• Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/
RID/ADN)
Nie sú subjektom ADR, RID a ADN.
• Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG)
Nie sú subjektom IMDG.
• Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR)
Nie sú subjektom ICAO-IATA.

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia
Kategória/podkategória: A/g (podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR 127/2011)
Hraničná hodnota VOC: 30 g/L (podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR 127/2011)
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave v ktorom je výrobok pripravený na použitie: 1,789 g/L.

15.2

Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Nie sú dostupné informácie o vykonaní hodnotenia chemickej bezpečnosti chemických látok obsiahnutých v
zmesi.
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ODDIEL 16: Iné informácie
16.1

Údaje o zmenách (revidovaná karta bezpečnostných údajov)
Oddiel 1.1: zmena obchodného názvu produktu.
Skratky a akronymy
Skr.

Popis použitých skratiek

Acute Tox.

Akútna toxicita

ADN

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách)

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Európska dohoda o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)

Aquatic Acute

Nebezpečná pre vodné prostredie - akútna nebezpečnosť

Aquatic Chronic

Nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť

ATE

Acute Toxicity Estimate (Odhad akútnej toxicity)

CAS

Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS)

CLP

Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

č. ES

Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom látok komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie)

DGR

Dangerous Goods Regulations - pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR)

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných
chemických látok)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam nových chemických látok)

Eye Dam.

Vážne poškodzuje oči

Eye Irrit.

Dráždivé pre oči

GHS

"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok" vypracovala OSN

IATA

International Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov)

IATA/DGR

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu)

ICAO

International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)

IMDG

International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí)

krátkodobý

Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia

MARPOL

Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (skr. z "Marine Pollutant")

NLP

No-Longer Polymer (látka už nepovažovaná za polymér)

NPEL

Najvyššie prípustné expozičné limity

NV SR Z.z.

Zbierka zákonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

PBT

Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)

ppm

Parts per million (počet častíc na milión)

priemerný

Časovo vážený priemer

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok)

RID

Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí)

Skin Corr.

Žieravé pre kožu
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Skr.

Popis použitých skratiek

Skin Irrit.

Dráždivé pre kožu

Skin Sens.

Kožná senzibilizácia

vPvB

Very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov
- Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2015/830/EU
- Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP, EU GHS)
Proces klasifikácie
Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na testovanej zmesi.
Nebezpečenstvo pre zdravie/nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená
na zložkách zmesi (súčtový vzorec).
Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3)
Kód

Text

H301

Toxický po požití.

H311

Toxický pri kontakte s pokožkou.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H331

Toxický pri vdýchnutí.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Vyhlásenie
Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov. Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pre tento produkt.
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