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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1. Identifikátor produktu 

Forma produktu 

Názov produktu 

UFI 

Skupina produktov 

: Zmes 

: TwinOxide Komponent B 

: 3F10-C0YD-F00Y-X4EN 

: Obchodný produkt 

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

1.2.1. Relevantné identifikované použitia 

Hlavná kategória použitia : Profesionálne použitie 

Použitie látky/zmesi : Na prípravu 0,3% roztoku oxidu chloričitého. 

Názov Etapa životného 

cyklu 

Deskriptory použitia 

TwinOxide Komponent B Profesionálne PC37 

Úplné znenie deskriptorov použitia: pozri oddiel 16 

1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

1.4. Núdzové telefónne číslo 

Krajina Organizácia/Spoločnosť Adresa Číslo pohotovosti Komentár 

Slovensko Národné toxikologické informačné 

centrum 

Univerzitná nemocnica Bratislava, 

pracovisko Kramáre, Klinika pracovného 

lekárstva a toxikológie 

Limbová 5 

833 05 Bratislava 

+421 2 54 77 41 66

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] 

Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2 H315 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1 H318 

Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť 

Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie 

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

TwinOxide International B.V. 

De Tongelreep 17 

5684PZ Best 

The Netherlands 

T +31 499 32 92 42 - F +31 499 32 96 20 

info@twinoxide.com - www.twinoxide.com 

mailto:info@twinoxide.com
http://www.twinoxide.com/
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2.2. Prvky označovania 

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] 

Výstražné piktogramy (CLP) : 

GHS05 

Výstražné slovo (CLP) : Nebezpečenstvo 

Obsahuje 

Výstražné upozornenia (CLP) 

Bezpečnostné upozornenia (CLP) 

: Hydrogénsíran sodný 

: H315 - Dráždi kožu. 

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

: P280 - Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre. 

P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. 

P305+P351+P338+P310 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte 

vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 

vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára. 

P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. 

2.3. Iná nebezpečnosť 

Iné nebezpečenstvá, ktoré nemajú vplyv na 

klasifikáciu 

: Obsahuje malé množstvo aktívneho kyslíka (anorganická peroxidová soľ). Za zvláštnych 

okolností môže vznikať kyslík. To môže zvýšiť riziko požiaru. 

Komponent 

 hydrogenperoxosíran-bissíran 
pentadraselný (70693-62-8) 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. 

Zmes neobsahuje látku(-y) zahrnutú do zoznamu, ktorý bol vypracovaný podľa článku č. 59(1) smernice REACH v súlade s kritériami uvedenými v 

delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) č. 2018/605 preto, lebo má vlastnosti narúšajúce endokrinný 

systém alebo nie je označená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.1. Látky 

Neuplatňuje sa 

3.2. Zmesi 

Názov Identifikátor produktu % w/w 

(% w/w) 

klasifikácia podľa nariadenia (ES) 

č.1272/2008 [CLP] 

Hydrogénsíran sodný č. CAS: 7681-38-1 

č.v ES: 231-665-7 

č. Indexu: 016-046-00-X 

REACH čís: 01-2119552465-

36 

≥ 75 Eye Dam. 1, H318 

 hydrogenperoxosíran-bissíran 
pentadraselný 

č. CAS: 70693-62-8 

č.v ES: 274-778-7 

REACH čís: 01-2119485567-

22 

1 – 5 Acute Tox. 4 (Orálna), H302 

Skin Corr. 1B, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť 
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné opatrenia prvej pomoci : Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústnou cestou. V prípade nevoľnosti sa praďte s 

lekárom (pokiaľ je to možné ukážte mu štítok). Pri akejkoľvek pochybnosti, alebo ak 

symptómy naďalej pretrvávajú, privolajte lekára. 

Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri akejkoľvek 

pochybnosti, alebo ak symptómy naďalej pretrvávajú, privolajte lekára. 

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. 

Pri akejkoľvek pochybnosti, alebo ak symptómy naďalej pretrvávajú, privolajte lekára. 

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to 

možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 

Opatrenia prvej pomoci po požití : Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. V prípade straty vedomia dajte obeť do 

stabilizovanej polohy. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 

CENTRUM/lekára. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Symptomatická liečba. 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodný hasiaci prostriedok : Rozprašovaná voda. Protialkoholová pena. Suchý prášok. Kysličník uhličitý (CO2). 

Vytváranie hasiacich prostriedkov šetrných k životnému prostrediu. 

Nevhodné hasiace prostriedky : Nepoužívajte silný prúd vody. 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Nebezpečné produkty rozkladu : Pri zvýšených teplotách môže dôjsť k uvoľneniu nebezpečných plynov. Oxidy síry. Za 

zvláštnych okolností môže vznikať kyslík. To môže zvýšiť riziko požiaru. 

5.3. Rady pre požiarnikov 

Protipožiarne opatrenia : Vystavené kontajnery ochlaďte rozprášením vody alebo vodnou hmlou. Pri boji s 

akýmkoľvek požiarom z chemickými látkami buďte opatrení. Vyhýbajte sa tomu, aby bola 

odpadová voda použitá na hasenie požiaru, ktorý kontaminuje životné prostredie. 

Ochrana pri hasení požiaru : Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochranných prostriedkov vrátane dýchacieho prístroja. 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Všeobecné opatrenia : Zabezpečte vhodné vetranie. Noste individuálne ochranné vybavenie. Vyhýbajte sa tvorbe 

prachu. Nevdychujte prach. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál 

Núdzové plány : Vyhnúť sa kontaktu s očami a pokožkou. Premiestnite nadbytočný personál. 

6.1.2. Pre pohotovostný personál 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zabráňte akémukoľvek prieniku do odpadov alebo vodných tokov. 
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6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Pre zadržiavanie : Zozbierajte uniknutý produkt. 

Čistiace procesy : Prípravok mechanicky sústreďte na jedno miesto. Zvyšky umiestnite do sudov pre likvidáciu 

podľa platných nariadení (pozri časť 13). Uchovávajte oddelene od iných materiálov. 

6.4. Odkaz na iné oddiely 

Pozri časť 7. Pozri časť 8 pokiaľ ide o individuálnu ochranu, ktorú je treba použiť. Pozri časť 13 pokiaľ ide o odstraňovanie odpadu vznikajúceho pri 

čistení. 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Dodatočné nebezpečenstvá pri spracovaní : Znížte tvorenie prachu na minimum. 

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 

zaobchádzanie 

: Noste individuálne ochranné vybavenie. Zaveďte adekvátne odsávanie a/alebo vetranie. 

Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Použite k zachyteniu schválené 

priemyselné odsávanie. 

Hygienické opatrenia : Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite 

ani nefajčite. 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Technické opatrenia : Dbajte na dostatočné vetranie. 

Podmienky skladovania : Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Načaté obaly je 

potrebné starostlivo znova uzatvoriť a uchovať vo vertikálnej polohe, aby sa predišlo 

únikom. Chráňte pred vlhkosťou. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, 

iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. 

Nekompatibilné produkty : Kyseliny. alkálie (zásady). Oxidačný činiteľ. horľavé materiály. 

Maximálna doba skladovania : 5 (Životnosť pri uskladnení) 

Teplota skladovania : ≤ 25 °C 

Baliace materiály : Nevhodný materiál: metaal. 

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

Žiadne ďalšie dostupné informácie. 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1. Kontrolné parametre 

8.1.1 Vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí a biologické medzné hodnoty 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.1.2. Monitorovacích postupoch odporúčaných 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.1.3. Vznikajú látky znečisťujúce ovzdušie 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.1.4. DNEL a PNEC 

Hydrogénsíran sodný (7681-38-1) 

PNEC (Voda) 

PNEC aqua (sladkej vody) 11.09 mg/l 

PNEC aqua (morskej vody) 1.109 mg/l 

PNEC aqua (prerušovaný, sladkej vody) 17.66 mg/l 

PNEC (Sediment) 

PNEC sediment (sladkej vody) 40.2 mg/kg váha v surovom stave 
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Hydrogénsíran sodný (7681-38-1) 

PNEC sediment (morskej vody) 4.02 mg/kg váha v surovom stave 

PNEC (Podlaha) 

PNEC podlaha 1.54 mg/kg váha v surovom stave 

PNEC (STP) 

PNEC čistiarne odpadových vôd 800 mg/l 

 hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný (70693-62-8) 

DNEL/DMEL (Zamestnanci) 

Akútna - systémové účinky, kožná 80 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

Akútna - systémové účinky, inhalácia 50 mg/m³ 

Akútna - lokálne účinky, kožná 0.449 mg/cm² 

Akútna - lokálne účinky, inhalácia 50 mg/m³ 

Dlhodobá - systémové účinky, kožný 20 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

Dlhodobá - systémové účinky, inhalácia 0.28 mg/m³ 

Dlhodobá - lokálne účinky, inhalácia 0.28 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Všeobecnej populácii) 

Akútna - systémové účinky, kožná 40 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

Akútna - systémové účinky, inhalácia 25 mg/m³ 

Akútna - systémové účinky, ústna 10 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

Akútna - lokálne účinky, kožná 0.22 mg/cm² 

Akútna - lokálne účinky, inhalácia 25 mg/m³ 

Dlhodobá - systémové účinky,ústný 10 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

Dlhodobá - systémové účinky, inhalácia 0.14 mg/m³ 

Dlhodobá - systémové účinky, kožný 10 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

Dlhodobá - lokálne účinky, inhalácia 0.14 mg/m³ 

PNEC (Voda) 

PNEC aqua (sladkej vody) 0.022 mg/l 

PNEC aqua (morskej vody) 0.00222 mg/l 

PNEC aqua (prerušovaný, sladkej vody) 0.0109 mg/l 

PNEC (Sediment) 

PNEC sediment (sladkej vody) 0.0782 mg/kg váha v surovom stave 

PNEC sediment (morskej vody) 0.00796 mg/kg váha v surovom stave 

PNEC (Podlaha) 

PNEC podlaha 1 mg/kg váha v surovom stave 

PNEC (Ustný) 

PNEC ústný (sekundárnej otravy) 44.44 mg/kg strava 

PNEC (STP) 

PNEC čistiarne odpadových vôd 108 mg/l 

8.1.5. Kontrolné značkovanie 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 
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8.2. Kontroly expozície 

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie 

Primerané technické zabezpečenie: 

Zabezpečte vhodné vetranie. 

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky 

Individuálne ochranné zariadenie: 

Bezpečnostné okuliare. Rukavice. Ochranný odev. 

Symbol(-y) osobných ochranných prostriedkov: 

8.2.2.1. Ochrany očí a tváre 

Ochrana očí: 

Noste ochranné okuliare s bočnou ochranou podľa EN 166. Tvárový ochranný štít (EN 166) 

8.2.2.2. Ochrana pokožky 

Ochrana pokožky a očí: 

Noste vhodný ochranný odev. Norma. EN 13034. Bezpečnostná obuv odolná voči chemickým činiteľom 

Ochrana rúk: 

Vhodné ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN 374) aj pri dlhšom priamom kontakte 

(Odporúča sa: Ochranný index 6, zodpovedajúci> 480 minútam prenikania podľa EN 374): z nitrilkaučuku (> = 0,4 mm), polyvinylchlorid (> = 0,7 

mm) a ďalšie.

Správny výber rukavíc nezávisí iba od materiálu, ale aj na kvalitu a líši sa podľa výrobcu. Presný čas prieniku musí byť zistená výrobcom rukavíc;

majte na pamäti. Rukavice je potrebné vymeniť po každom použití ako aj pri najmenšej stope opotrebovania alebo prederavení

8.2.2.3. Ochrana dýchania 

Ochrana dýchania: 

Za normálny okolností sa nevyžaduje žiaden individuálny ochranný dýchací prístroj. Kde hrozí nadmerné množstvo prachu, noste schválenú 

ochrannú masku. časticový filtračný prístroj (EN 143). Noste polomasku na ochranu dýchacích ciest podľa normy EN140 s typom filtra A/P2 alebo 

lepším 

8.2.2.4. Tepelnej nebezpečnosti 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia 

Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia: 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

Iné informácie: 

Pri zasiahnutí kože si vyzlečte znečistený odev. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Zabráňte kontaktu s pokožkou a 

očami. Pred pracovnými prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky. 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Skupenstvo : pevný 

Farba : Biela farba. jasná žltá. 

Čuch : bez zápachu. 

Prah zápachu : Nie je dostupné 

Bod tavenia / oblasť topenia : ≈ 180 °C 

Bod tuhnutia : Nie je dostupné 

Bod varu : neurčitý 

Horľavosť : neurčitý 

Explozívne vlastnosti : Neuplatňuje sa. 

Vlastnosti podporujúce horenie : Neoxidačný. 

Limity výbušnosti : Neuplatňuje sa 
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Dolná medza výbušnosti (LEL) : Neuplatňuje sa 

Horná medza výbušnosti (UEL) : Neuplatňuje sa 

Bod vzplanutia : Neuplatňuje sa 

Teplota samovznietenia : Neuplatňuje sa 

Teplota rozkladu : Neuplatňuje sa 

pH 

pH roztok 

Viskozita, kinematický 

Viskozita, dynamický 

Rozpustnosť 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) 

Tlak pary 

Tlak pary pri 50 °C 

Hustota 

Relatívna hustota 

Relatívna hustota pár pri 20 °C 

: Nie je dostupné 

:  1.2 (2% roztok vody při 20 °C)
:  Neuplatňuje sa 

:  Neuplatňuje sa 

: Voda: 820 g/l při 20°C 

: Nie je dostupné 

: Neuplatňuje sa 

: Nie je dostupné 

: 1.28 g/cm³ při 20°C 

: Nie je dostupné 

: Neurčitý 

Veľkosť častíc : Nie je dostupné 

Rozloženie veľkosti častíc : Nie je dostupné 

Tvar častíc : Nie je dostupné 

Pomer strán častíc : Nie je dostupné 

Stav agregácie častíc : Nie je dostupné 

Stav aglomerácie častíc : Nie je dostupné 

Špecifické povrchové plochy častíc : Nie je dostupné 

Prašnosť častíc : Nie je dostupné 

9.2. Iné informácie 

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky 

Ostatné vlastnosti : Produkt je hygroskopický,Korozívne pre kovy 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Produkt nereaguje za normálnych používateľských podmienok, skladovacích a prepravných podmienok. 

10.2. Chemická stabilita 

Stabilný za podmienok používania a skladovania odporúčaných v časti 7. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

Reaguje s : anhydrid kyseliny octovej, Etanol. Kontakt s ostatnými kovovými látkami môže spôsobiť uvoľnenie vodíka v plynnom skupenstve a ten 

je horľavý. Exotermická reakcia pri kontakte s alkalickými produktmi. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Voda, vlhko. Teplo. 

10.5. Nekompatibilné materiály 

acetanhydrid. Etanol. Kovy. alkálie (zásady). Organické roztoky. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Kyslík. Oxidy síry. Pri kontakte s vlhkým vzduchom: kyselina sírová. 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008 

Akútna toxicita (perorálna) : Neklasifikovaný 
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Akútna toxicita (dermálna) : Neklasifikovaný 

Akútna toxicita (inhalačná) : Neklasifikovaný 

Hydrogénsíran sodný (7681-38-1) 

LD50 orálne potkan 2000 – 2140 mg/kg telesnej hmotnosti 

 hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný (70693-62-8) 

LD50 orálne potkan 500 mg/kg telesnej hmotnosti 

LD50 dermálne u potkana > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti

LC50 Inhalačne - Potkan 1.85 – 5 mg/l/4h 

Poleptanie kože/podráždenie kože : Dráždi kožu. 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikovaný 

Mutagenita zárodočných buniek : Neklasifikovaný 

Karcinogenita : Neklasifikovaný 

Reprodukčná toxicita : Neklasifikovaný 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 

jednorazová expozícia 

: Neklasifikovaný 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 

opakovaná expozícia 

: Neklasifikovaný 

 hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný (70693-62-8) 

LOAEL (ústný,potkan,90 dní) 600 mg/kg telesnej hmotnosti 

NOAEL (ústný,potkan,90 dní) 200 mg/kg telesnej hmotnosti 

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný 

TwinOxide Komponent B 

Viskozita, kinematický Neuplatňuje sa 

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1. Toxicita 

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá 

(akútna) 

: Neklasifikovaný 

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá 

(chronická) 

: Neklasifikovaný 

Hydrogénsíran sodný (7681-38-1) 

LC50 - Ryby [1] 7.96 g/l 

EC50 - Kôrovce [1] 1.766 g/l 

EC50 72h - Riasy [1] 1.9 g/l 

 hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný (70693-62-8) 

LC50 - Ryby [1] 53 mg/l 

EC50 - Kôrovce [1] 3.5 mg/l 

EC50 72h - Riasy [1] 1 mg/l 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 
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12.3. Bioakumulačný potenciál 

 hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný (70693-62-8) 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) -3.9 při 25 °C

12.4. Mobilita v pôde 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Komponent 

 hydrogenperoxosíran-bissíran 
pentadraselný (70693-62-8) 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. 

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

12.7. Iné nepriaznivé účinky 

dodatočné pokyny : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Regionálna legislatíva (odpady) : Likvidácia v súlade s právnymi predpismi. 

Odporúčania týkajúce sa likvidácie výrobkov a 

obalov 

: Odstráňte v súlade s platnými miestnymi/národnými bezpečnostnými predpismi. 

dodatočné pokyny : Umyte s veľkým množstvom vody. Po použití úplne vyprázdnite a obal zatvorte. 

Ekológia - odpadové materiály : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

Európsky katalógový kód pre odpady (CED) : 06 03 14 - iné tuhé soli a roztoky než uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

V súlade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo 

Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené 

14.2. Správne expedičné označenie OSN 

Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené 

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 

Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené 

14.4. Obalová skupina 

Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 

Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené Nenariadené 

Žiadne ďalšie dostupné informácie 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

Pozemná doprava 

Nenariadené 
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Lodná doprava 

Nenariadené 

Letecká preprava 

Nenariadené 

Vnútrozemská preprava 

Nenariadené 

Železničná doprava 

Nenariadené 

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO 

Neuplatňuje sa 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

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

15.1.1. EU-predpisy 

Neobsahuje žiadne látky nachádzajúce sa v obmedzeniach REACH príloha XVII 

Neobsahuje látky z REACH 

Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH 

Neobsahuje žiadne látky, ktoré podliehajú Nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 Európskeho parlamentu a Komisie zo dňa 4. júla 2012, ktoré sa týka vývozu 

a dovozu nebezpečných chemických látok. 

Neobsahuje žiadne látky, ktorá podlieha Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických 

látkach 

Neobsahujte žiadnu látku, ktorá podlieha nariadeniu o uvádzaní na trh a používaní výbušných prekurzorov (EÚ) č. 2019/1148 Európskeho 

parlamentu a Rade vydaného dňa 20. Júna 2019. 

15.1.2. Národné predpisy 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané pre látky alebo zmesi dodávateľa 

ODDIEL 16: Iné informácie 

Skratky a akronymy: 

ADN Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách 

ADR Európska dohoda o medzinárodnej preprave o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 

ATE Odhad akútnej toxicity 

BCF Faktor biokoncentrácie 

CLP Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení; nariadenie (ES) č. 1272/2008 

DMEL Odvodené hladiny, pri ktorých dochádza k minimálnemu účinku 

DNEL Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom 

EC50 Stredná účinná koncentrácia 

IARC Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny 

IATA Medzinárodné združenie leteckých dopravcov 

IMDG Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru 

LC50 Smrteľná koncentrácia pre 50 % testovanej populácie 
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Skratky a akronymy: 

LD50 Smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka) 

LOAEL Najnižšia hladina, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 

NOAEC Koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinku 

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku 

NOEC Koncentrácia bez pozorovaného účinku 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

PBT Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky 

PNEC Predpokladané koncentrácie, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom 

REACH Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok Nariadenie (ES) č. 1907/2006 

RID Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov 

STP čistička odpadových vôd 

TLM Stredný tolerančný limit 

vPvB Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky 

Iné informácie : ODMIENTUTIE ZODPOVEDNOSTI Informácie uvedené v tomto zázname pochádzajú zo 

zdrojov, ktoré považujeme za hodnoverné. Aj napriek tomu sú však poskytované bez 

záruky, či už výslovnej alebo nevýslovnej, týkajúcej sa ich presnosti. Podmienky a postupy 

týkajúce sa manipulácie, skladovania, používania alebo likvidácie produktu sú mimo našej 

kontroly a nespadajú do našej kompetencie. Práve z týchto dôvodov nezodpovedáme v 

prípade straty, poškodenia alebo použitia akokoľvek spojeného s manipuláciou, 

uskladnením, použitím alebo zneškodnením produktu. Tento bezpečnostný záznam bol 

vypracovaný a má byť použitý len pre tento produkt. Ak sa produkt používa ako súčasť 

iného produktu, informácie, ktoré sa naňho vzťahujú nemusia byť platné. 

Úplné znenie viet H a EUH: 

Acute Tox. 4 (Orálna) Akútna toxicita (orálna), kategória 4 

Aquatic Chronic 3 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3 

Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1 

H302 Škodlivý po požití. 

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

H315 Dráždi kožu. 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Skin Corr. 1B Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1, podkategória 1B 

Celý text použitých kľúčových slov 

PC37 Chemikálie na úpravu vody 

Klasifikácia a postup použitý pre vypracovanie klasifikácie zmesí v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 [CLP]: 

Skin Irrit. 2 H315 Metóda výpočtu 

Eye Dam. 1 H318 Metóda výpočtu 

Karta bezpečnostných údajov (SDS), EÚ 

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne 

požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku. 




