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Odfarbovač na textil 30g 
Ing. Katarína Macíková - CHEMOLETZ 

 
 
Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 
obmedzovaní chemikálií (REACH) 
 
 
Dátum vydania: 21.11.2014        Dátum revízie: 01.06.2015 
Počet strán: 12 
 
 

 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 
 
 1.1  Identifikátor produktu  

Identifikácia produktu: Disiričitan sodný  
Registračné číslo: 01-2119531326-45-0000  
Číslo CAS: 7681-57-4  
Číslo EINECS: 231-673-0  
Chemický názov: Disiričitan sodný, pentaoxodisíran-disodný  
Chemický vzorec: Na2S2O5  
Ďalšie názvy látky: pyrosiričitan sodný, pyrosiričitan  
 

1.2  Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú  
Relevantné identifikované použitie: Anorganická chemická látka určená pre priemyselné spracovanie.  
Použitie, ktoré sa neodporúča: Neuvádza sa.  

 
1.3  Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:  
 Názov firmy: Ing. Katarína Macíková – CHEMOLETZ 
   IČO: 37740342 
 Adresa: Javorová 3072/13,  010 01  Žilina 
 Tel.:  0918 827 504 
 Email:   chemoletz@azet.sk 
  

Zodpovedná osoba za kartu  bezpečnostných údajov:   Ing. Katarína Macíková – CHEMOLETZ 
 

1.4  Núdzové telefónne číslo (názov a adresa organizácie poskytujúcej informácie v núdzových prípadoch):  
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, FNsP Bratislava, pracovisko Kramáre , Klinika 
pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Slovenská republika  
Tel: 00421-2-5477 4166, nonstop (24 hodinová služba)  
Fax: 00421-2-5477 4605 
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ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 
 
2.1  Klasifikácia látky alebo zmesi:  

Klasifikácia podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008/ES (CLP)  
Trieda a kategória nebezpečenstva, výstražné upozornenia:  
Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 4, H302 Škodlivý po požití.  
Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 1. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.  
EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.  
Špecifické koncentračné limity: ---  
Klasifikácia podľa Smernice 67/548/EHS alebo 1999/45/ES  
Xn, Škodlivý, R22 Škodlivý po požití.  
Xi, Dráždivý, R41 Riziko vážneho poškodenia očí., R 31 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý 
plyn.  
Špecifické koncentračné limity: ---  

2.2  Prvky označovania:  
Označovanie podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 (CLP): 

   GHS05     GHS07 
  

                                                                          
 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo  
Nebezpečné komponenty na etikete: Disiričitan sodný  
Výstražné upozornenia:  
H302 Škodlivý po požití.  
EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.  
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.  
Bezpečnostné upozornenia:  
P264 Po manipulácii starostlivo umyte.  
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky 
kontaminované  
časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.  
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate  
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
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P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  
P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými 
predpismi.  

2.3  Iná nebezpečnosť  
Látka alebo zmes nespĺňa kritéria na PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII.  
Látka nie je horľavá. Pri styku s kyselinami alebo pri tepelnom rozpade vzniká jedovatý oxid siričitý, 
ktorý pri veľkom úniku zamoruje ovzdušie a môže škodlivo pôsobiť aj na vodné organizmy.  

 

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
 
3.1. Látky  
Chemický názov 
látky  

 
 CAS číslo  

 
    EC číslo  

 
  Klasifikácia  

 
Koncentračné limity 

 
Koncentrácia  

Disiričitan sodný   7681-57-4  231-673-0 Acute Tox. 4 (*)   
H302  
Eye Dam. 1 H318,  
EUH031  

  -                                      Min. 96 %  

3.2 Zmesi 
Chemický  
názov zmesi  

 
CAS    
číslo  

 
   EC číslo  

 
  Klasifikácia  

 
Koncentračné 
limity  

 
                    
Koncentrácia 

          -        -   -  -  -  -  

ODDIEL 4: OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 
 
4.1.  Opis opatrení prvej pomoci  

Všeobecné pokyny:  
Pokyny pre prvú pomoc podľa spôsobu expozície.  
Ak sa prejavujú zdravotné problémy, alebo v prípade pochybností vyhľadajte lekársku pomoc. Pri 
stavoch ohrozujúcich život je potrebné vykonať resuscitáciu:  
- ak postihnutý nedýcha okamžite podať umelé dýchanie,  
- pri zástave srdca okamžite začať s nepriamou masážou srdca,  
- pri bezvedomí postihnutého uložiť do stabilizovanej polohy na boku.  

Pri nadýchaní: Preniesť postihnutého okamžite na čerstvý vzduch. Ak nedýcha, podať umelé dýchanie, ak je  
to možné, poskytnúť kyslík. Postihnutého uložiť do stabilizačnej polohy, prikryť a držať v teple. Okamžite 
zabezpečiť lekárske ošetrenie.  
Pri styku s pokožkou: Postihnutú pokožku umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť prípadne ošetriť  
reparačným krémom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Ak symptómy pretrvávajú, vyhľadať lekársku 
pomoc/starostlivosť. 
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Pri zasiahnutí očí: Ihneď vyplachovať oči prúdom tečúcej vody, prípadne vybrať kontaktné šošovky a 
vyplachovať miernym prúdom vody najmenej 5 minút. Okamžite vyhľadať lekársku 
pomoc/starostlivosť.  
Pri požití: Nevyvolávať zvracanie. Dôkladne vypláchnuť ústa a postihnutému dať vypiť väčšie množstvo 
vody. Postihnutého držať v teple a pokoji. Okamžite zabezpečiť lekárske ošetrenie.  

4.2  Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  
Pri nadýchaní: kašeľ, dýchavičnosť, bolesti v krku, dýchavičnosť. Pri zasiahnutí očí: začervenanie, 
bolesť. Pri požití: bolesti brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie.  

4.3  Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  
Ošetrenie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie), žiadna známa špecifická 
protilátka.  

4.4  Ďalšie údaje  
V prípade požitia, zasiahnutia oči alebo nadýchaní ihneď vyhľadať lekársku pomoc.  
V prípade podozrenia alebo nejasnostiach o stave postihnutého zaistite lekársku pomoc. 

 

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 
5.1.  Hasiace prostriedky  

Vhodné hasiace prostriedky: CO2, hasiaca pena, hasiaci prášok, roztrieštený vodný prúd. Spôsob 
hasenia prispôsobiť podmienkam okolia.  
Nevhodné hasiace prostriedky: Nie sú známe  

5.2.  Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi  
V prípade požiaru môžu vytvárať dráždivé, toxické škodlivé splodiny horenia. Pri požiari sa môže 
uvoľňovať: Oxid siričitý. Vdychovanie nebezpečných rozkladných produktov horenia môže mať za 
následok poškodenie zdravia.  

5.3  Rady pre požiarnikov  
Nevdychovať plyny z explózie a ohňa. Ochranné prostriedky zvoliť podľa veľkosti požiaru. 
Zodpovedajúca ochranná dýchacia maska s nezávislým prívodom vzduchu a prípadne celkový ochranný 
odev.  
Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.  

5.4  Ďalšie údaje  
Výrobky v uzavretých obaloch chladiť vodou, ktoré sú v blízkosti požiaru. Pokiaľ je to možné odstrániť 
nepoškodené obaly s výrobkom z blízkosti ohňa. Zozbierať kontaminovaná hasiacu vodu samostatne.  
Nesmie vniknúť do kanalizácie. Hasiacu vodu alebo použité hasivá so zbytkami po horení likvidovať  
podľa príslušných predpisov. 

 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
6.1  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
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Zabráňte vzniku prachu.  
Zabezpečiť dostatočné vetranie / odsávanie na pracovisku.  
Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Používať osobné ochranné pomôcky. Nechránené 
osoby sa nesmú približovať.  
Nevdychovať pary/prach.  
Pri nedostatočnom vetraní použiť ochranný dýchací prístroj.  
Ohrozený priestor ohraničiť a označiť odpovedajúcimi varovnými a bezpečnostnými 

 upozorneniami.  
6.2  Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie  

Zabráňte kontaminácii povrchových a podzemných vôd a pôdy. Držte ďalej od kanalizácie, povrchových 
a podzemných vôd. Pri rozsiahlejšom úniku výrobku do životného prostredia informovať príslušné 
úrady.  

6.3  Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie:  
Rozsypaný materiál upratať zametacím zariadením alebo vysať vhodným vysávačom. Chrániť zdravie  
pred expozíciou obsiahnutých látok z ovzdušia, viď limitné hodnoty expozície, ktoré sú uvedené v  
časti 8. Nesplachovať vodou alebo čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi vodu. Zabrániť vzniku  
prašnosti.  
Zabezpečiť dostatočné vetranie. 

 
6.4  Odkaz na iné oddiely  

Pozri oddiel 7 pre informácie o bezpečnom zaobchádzaní a skladovaní  
Pozri oddiel 8 pre informácie kontrole expozície a osobnej ochrane  
Pozri oddiel 13 pre informácie o opatreniach pri zneškodnení 

 

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
 
7.1  Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  

Zabezpečiť dostatočné vetranie / odsávanie na pracovisku. Zabráňte vzniku prachu.  
Zabráňte vdychovaniu prachu.  
Zabráňte kontaktu výrobku s pokožkou a očami, používať osobné ochranné pomôcky.  
Počas práce nejesť, nepiť a nefajčiť. Prechovávať potraviny na pracovisku je zakázané. Po skončení 
práce dôkladne umyť ruky teplou vodou a mydlom.  
Odstráňte kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov.  

7.2  Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility  
Skladovať a manipulovať v súlade so všetkými bežnými nariadeniami a predpismi platnými pre 
žieraviny.  
Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste. Skladujte v pôvodných a uzavretých obaloch.  
Neskladujte s kyselinami. Chrániť pre pôsobením tepla a priameho slnečného žiarenia. 
 
 
 
Odfarbovač na textil 30g          Strana 5 z 12 



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
Odfarbovač na textil 30g 
Ing. Katarína Macíková - CHEMOLETZ 

 
 

Chrániť pre vlhkosťou.  
Nádoby prechovávať nepriedušne uzavreté. Skladovateľnosť: 24 mesiacov. Odporúčaná skladovacia 
teplota: Skladovať len pri teplotách 10-27 °C (relatívna vlhkosť vzduchu 10-55%).  

7.3  Špecifické konečné použitie  
Výrobok je určený len pre profesionálne používanie. Špecifické použitia sú uvedený v návode na  
použitie na etikete obalu výrobku alebo v dokumentácii k výrobku. 

 

ODDIEL 8: KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
 
8.1  Kontrolné parametre:  

DNEL: Údaje nie sú k dispozícii.  
PNEC: Údaje nie sú k dispozícii.  
Dodatočné medzné hodnoty v pracovnom prostredí  
Oxid siričitý (7446-09-5)  
NPK (CZ):  
- Najvyššia prípustná koncentrácia (NPK-P): 10 mg/m3  

- Prípustný expozičný limit (PEL): 5 mg/m3  
 
8.2  Kontroly expozície  

Primerané technické zabezpečenie  
Zabezpečiť dostatočné vetranie / odsávanie na pracovisku.  
Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmív. Kontaminovaný odev ihneď vyzliecť. Pred pracovnou 
prestávkou a po skončení práce si umyte ruky. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou.  
Nevdychovať prach.  
Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky  
Osobné ochranné prostriedky:  
a) Ochrana očí/tváre: uzavreté ochranné okuliare alebo štít. Na pracovisku musí byť prostriedok na 
vyplachovanie očí alebo očná sprcha. Na blízkosti pracoviska musí byť sprcha.  
b) Ochrana kože: pracovný odev zabraňujúci kontaktu s výrobkom, chemicky odolná zástera a obuv  
- Ochrana rúk:  
Materiál rukavíc pre dlhodobý kontakt (> 480 minút): Polychloropen , Odporúčaná hrúbka materiálu  
rukavíc: 0,5 mm. Nitrilový kaučuk / nitrillatex - NBR, Odporúčaná hrúbka materiálu rukavíc: 0,35 mm. 
Bytylkaučuk - Butyl, Odporúčaná hrúbka materiálu rukavíc: 0,5 mm. Fluórový kaučuk - FKM,  
Odporúčaná hrúbka materiálu rukavíc: 0,4 mm. 
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Správny Výber rukavíc nezávisí len na materiáli, ale aj od ďalších kvalitatívnych znakov, ktoré sú  
závislé od výrobcu. Penetračný čas materiálu rukavíc: ≥ 480 Minút (STN EN 374). Doby prieniku 
materiálom rukavíc sú stanovené pre +22 ° C dlhodobý kontakt. Vyššie teploty a zmenšená efektívna 
hrúbka materiálu rukavíc vplyvom jej natiahnutia vedie ku skráteniu tohto času. Pre konkrétne  
prípady kontaktujte výrobcu rukavíc. Hodnoty platia pre čistú látku. Pri použití na zmes látok hodnoty 
sú orientačné. Nevhodné sú rukavice z nasledovných materiálov: Rukavice látkové a kožené.  
c) Ochrana dýchacích ciest: V prípade nedostatočnej ventilácie a prekročenia povolených expozičných 
limitov použiť vhodnú polomasku.  
Odporúča sa filtračné zariadenie pre krátkodobé použitie: kombinovaný filter E-P2 alebo E-P3, farebné 
označenie žltá/biela farba.  
b) Tepelná nebezpečnosť: neuvádza sa  
Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia  
Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi.  
Kontrola environmentálnej expozície: Nevypúšťať do kanalizácie, vodných tokov a pôdy.  

8.3  Ďalšie údaje  
Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. 
 

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vzhľad (skupenstvo    Tuhé (pevný prášok)  
Farba  Biela  
Zápach/vôňa  Štipľavý  
Prahová hodnota zápachu  Nie je stanovený  
pH pri 20 °C  4,0-4,6 (40 %)  
Teplota topenia/tuhnutia [ C]  Nie je stanovený  
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah [ C]  Neaplikovateľné  
Teplota vzplanutia [ C]  Neaplikovateľné  
Rýchlosť odparovania  Neaplikovateľné  
Horľavosť (tuhá látka, plyn)  Nehorľavá  
horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti;  Nie je významné  
Tlak pár  < 0,100 hPa  
Hustota pár  Neaplikovateľné  
Relatívna hustota  Nie je stanovená  
Rozpustnosť (rozpustnosti) 
 
 
 
 
 
  

650 g/l voda  
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Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda     Nie je stanovený  
Teplota samovznietenia  Nie je stanovená  
Teplota rozkladu                                Nie je stanovená  
Viskozita                                Neaplikovateľné  
Výbušné vlastnosti                                Nemá  
Oxidačné vlastnosti                                Nemá  

 
 

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 
 
10.1.  Reaktivita  

Stabilný pri normálnych podmienok skladovania a manipulácie.  
10.2.  Chemická stabilita  

Stabilný pri normálnych podmienok skladovania a manipulácie  
10.3.  Možnosť nebezpečných reakcií  

Pri styku s kyselinami sa uvoľňujú toxické plyny.  
10.4.  Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť  

Pri zahrievaní: nebezpečenstvo prasknutia uzavretého obalu. Pri termickom rozklade sa môžu 
uvoľňovať dráždivé plyny a pary. Látka nie je horľavá. Pri požiari vzniká dráždivý alebo toxický dym 
(alebo plyny).  
Chrániť pred zahriatím, otvorenými plameňmi a zápalnými zdrojmi.  

10.5.  Nekompatibilné materiály  
Kyselina  

10.6.  Nebezpečné produkty rozkladu  
SO2  
Dráždivé plyny/pary  
Pri vysokých teplotách môžu vznikať nebezpečné rozkladné produkty.  

10.4  Ďalšie údaje  
Výrobca neuvádza. 

 
 

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 
11.1.  Informácie o toxikologických účinkoch  

Akútna toxicita:  
7631-90-5 sodium hydrogensulphite  
Orálne (potkan), LD50: 1540 mg/kg 
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Dermál (potkan), LD50: >2000 mg/kg  
Poleptanie kože/podráždenie kože: Mierne dráždivé účinky nevyžadujúce klasifikáciu.  
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Silné dráždivé účinky s nebezpečenstvom vzniku vážneho 
poškodenia zraku.  
Respiračná alebo kožná senzibilizácia: Na základe dostupných údajov sa klasifikácia nevyžaduje.  
Mutagenita zárodočných buniek: Nie je  
Karcinogenita: Nie je  
Reprodukčná toxicita: Nie je  
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: Údaje nie sú k dispozícii.  
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: Údaje nie sú k dispozícii.  
Aspiračná nebezpečnosť: Údaje nie sú k dispozícii.  
Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície: požitie (prehltnutie), inhalácia, expozícia kože/očí  
Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami: Údaje nie sú k 
dispozícii.  
Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície:  
Krátkodobá expozícia:  
Môže pri vdýchnutí zapríčiniť alergie, astmatické príznaky alebo dýchacie problémy. Účinky po 
opakovanej alebo dlhodobej expozícii: Opakovaná alebo trvalá inhalácie môže spôsobiť astmatické 
ťažkosti. Poznámky: Ak nastanú astmatické príznaky, látke je potrebné sa vyhnúť. Astmatické príznaky 
sa objavujú často až po niekoľkých hodinách a zosilňujú sa pri telesnej námahe. Je potrebné zaistiť kľud 
lekárske pozorovanie.  
Interakčné účinky: Údaje nie sú k dostupné.  
Zmesi: Zmes nebola testovaná na svoje účinky na zdravie ako celok. Relevantné informácie sa uvádzajú 
pre látky vymenovaných v oddiele 3.  
Informácie o zmesiach verzus informácie o látkach:  
Údaje nie sú k dispozícii.  

11.2.  Iné informácie  
Môže sa vyskytnúť:  
Podráždenie kože.  
Dráždenie dýchacích ciest. 

 
 

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 
12.1.  Toxicita  

7681-57-4 pyrosiričitan sodný:  
LC05/48 h, dafnie - Daphnia magna: 89 mg/l  
LC50/72 h, riasy - Desmodesmus subspicatus: 48 mg/l 
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LC5/96 h, ryby - Onchorhynchus mykiss: 150-220 mg/l  
12.2.  Perzistencia a degradovateľnosť  

Metódy stanovenia biologickej odbúrateľnosti nie je možné aplikovať na anorganické látky. Správanie v 
čistiarňach odpadových vôd: Pri technologický správnom spracovaní sa neočakávajú žiadne problémy.  

12.3.  Bioakumulačný potenciál  
Údaje nie sú k dispozícii.  

12.4.  Mobilita v pôde  
Na základe predložených údajov pre elimináciu / odbúravanie a bioakumulačný potenciál dlhodobé 
poškodenie životného prostredia je nepravdepodobné.  

12.5.  Výsledky posúdenia PBT a vPvB  
Látka alebo zmes nespĺňa kritéria na PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII.  

12.6.  Iné nepriaznivé účinky  
Trieda ohrozenia vody podľa nemeckých predpisov WGK 1 (Zaradenie v listine): Slabé ohrozenie vody. 
Nesmie sa dostať nezriedený alebo vo väčších množstvách robiť podzemnej vody alebo kanalizácie.  

12.7  Ďalšie údaje  
Údaje nie sú k dispozícii. 

 

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
 
13.1.  Metódy spracovania odpadu  

Spôsob zneškodňovania látky/ prípravku: Zneškodňujte v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o 
odpadoch.  
Spôsob zneškodňovania obalu: Zneškodňovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Obal 
odovzdávať organizáciám s vydaným súhlasom na zneškodňovanie obalov.  
Odporúčanie: Obaly neschopné vyčistení je musí odstrániť rovnakým spôsobom ako látku/zmes. Obaly 
vyprázdňovať bez zbytkov.  

13.2 Ďalšie údaje  
Zneškodňovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 

 

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 
 
14.1.  Číslo OSN  

Nevyžaduje sa v zmysle prepravných predpisov.  
14.2.  Správne expedičné označenie OSN  

Nevyžaduje sa v zmysle prepravných predpisov.  
14.3.  Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu  

Nevyžaduje sa v zmysle prepravných predpisov.  
14.4.  Obalová skupina  

Nevyžaduje sa v zmysle prepravných predpisov. 
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14.5.  Nebezpečnosť pre životné prostredie  

Nevyžaduje sa v zmysle prepravných predpisov.  
14.6.  Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  

Nevyžaduje sa v zmysle prepravných predpisov.  
14.7.  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC  

Nevyžaduje sa v zmysle prepravných predpisov.  
 

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 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).  
Smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES.  
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 REACH v platnom znení.  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a 
zmesí  
(CLP), o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení 
nariadenia (ES)  
č. 1907/2006.  
Výnos MH SR č.2/2002, ktorým sa vykonáva zákon č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických  
prípravkoch v z.n.z.  
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou  
chemickým faktorom pri práci.  
Dohoda ADR (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí),  
RID (Poriadok medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov a materiálov),  
IMDG (Medzinárodný predpis o preprave nebezpečných materiálov po mori),  
ICAO/IATA (Medzinárodný predpis o vzdušnej preprave nebezpečných vecí).  
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v z.n.z.  
Zákon č. 529/2002 o obaloch  
Vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v z.n.z.  
Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a jeho vykonávacia vyhláška č.100/2005 Z.z.  
Zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP.  

15.2  Hodnotenie chemickej bezpečnosti  
Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané v rámci registrácie látky podľa Nariadenia REACH. 

 

ODDIEL 16: ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
16.1  Výstražné upozornenia a/alebo bezpečnostné upozornenia  

Zoznam relevantných výstražných upozornení a/alebo bezpečnostných upozornení, ktoré nie sú  
vypísané v úplnom znení v oddieloch 2 až 15: --- 
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16.2  Ďalšie informácie  

Partner pre konzultáciu:  Ing. Katarína Macíková – CHEMOLETZ, Javorová 3072/13, 010 01  Žilina 
16.3  Zdroje kľúčových dát  

Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých výrobcom, 
horeuvedené informácie vyjadrujú súčasný stav jeho znalostí a skúseností. Údaje iba popisujú výrobok 
so zreteľom na bezpečnosť a nepredstavujú však záruku vlastností produktu a nezakladajú zmluvný 
právny ťah.  

16.4  Účel karty bezpečnostných údajov  
Údaje v karte bezpečnostných údajov zodpovedajú súčasnému stavu vedomostiam a skúsenostiam a nie 
sú zárukou vlastností výrobku. V žiadnom prípade nezbavujú užívateľa pri používaní výrobku nutnosti 
poznať zákony v obore jeho činnosti. Užívateľ je zodpovedný za to, že budú dodržiavané bezpečnostné 
opatrenia nutné pri používaní výrobku. Všetky opatrenia majú za cieľ byť spotrebiteľovi za hore 
uvedených podmienok nápomocné. Predstavujú zdravotné a bezpečnostné doporučenia a doporučenia, 
ktoré sa týkajú životného prostredia a sú nutné pre bezpečné použitie, ale nemôžu byť považované za 
záruku úžitkových vlastností alebo vhodnosti pre konkrétne použitie. Je vždy povinnosťou užívateľa 
(zamestnávateľa) zaistiť, aby práca bola plánovaná a vykonávaná v súlade s platnými právnymi 
predpismi. Tento dokument nie je zostavený za účelom osvedčenia kvality.  

16.5  Revízia Karty bezpečnostných údajov 
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