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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP). 

 

ODDIEL 1:  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 
1.1 Identifikátor produktu:  SHERON Silikon oil 
 Obchodný názov: SHERON Silikon oil 
 Ďalšie názvy látky alebo zmesi: - 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

neodporúčajú:  
Relevantné identifikované použitia: Mazivo pre automobilový priemysel, 
kovopriemysel a domácnosť.  
Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Neuvádzajú sa. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:   
 Výrobca/dodávateľ: DF Partner s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby 
 Miesto podnikania: Odborov 245/9, 017 01 Považská Bystrica 
 IČO: 36121037 
 Telefón: +421-42-4260256
 Fax: +421-42-4260257 

  

 E-mail osoby zodpovednej za KBÚ:  ekotox@ekotox.sk 
1.4 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 
2.1.1 Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 
 Flam. Aerosol 1, H222 
 H229 
2.1.2 Klasifikácia podľa smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES: 
 Mimoriadne horľavý, F+; R12. 
2.2 Prvky označovania: 

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 
Výstražné piktogramy: 

 
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo. 
Výstražné upozornenia: 
H222 Mimoriadne horľavý aerosól. 
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. 
Bezpečnostné upozornenia: 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
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P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. 
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a 

 iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. 
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. 
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. 
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. 

 
Ďalšie prvky označovania: Neuvádzajú sa. 

2.3 Iná nebezpečnosť: Nie je látkou PBT alebo vPvB.  
 
ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
3.1 Látky: Neuvádza sa.  
3.2 Zmesi: Zmes obsahuje nasledujúce chemické látky: 

Názov látky EC/CA
S 

Klasifikácia 
Konc. 

% 
 

67/548/EH
S 

CLP 

Tr. nebezpeč. Kat. 
nebezpeč. 

Výstraž. 
upozor. 

Piktogram 
výstraž. sl. 

 C U
200-

857-2 / 
75-28-5 

 izobután 
Mimoriadne 

horľavý 
F+; R12 

Horľavý plyn, 
Plyny pod tlakom 

Flam. Gas 1 
Press. Gas 

H220 
*H280 

GHS02 
GHS04 

Dgr 
10-20 

U
200-

827-9 / 
74-98-6 

 propán 
Mimoriadne 

horľavý 
F+; R12 

Horľavý plyn, 
Plyny pod tlakom 

Flam. Gas 1 
Press. Gas 

H220 
*H280 

GHS02 
GHS04 

Dgr 
3-10 

 C U

203-
448-7 / 
106-97-

8 

 bután 
Mimoriadne 

horľavý 
F+; R12 

Horľavý plyn, 
Plyny pod tlakom 

Flam. Gas 1 
Press. Gas 

H220 
*H280 

GHS02 
GHS04 

Dgr 
< 1 

12 - / - Polydimetylsiloxán - - - - - 50 - 80 
1 Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008; samoklasifikácia 
výrobcom 
2  

* Klasifikácia od výrobcu 
Látka s expozičným limitom (viď odd. 8.) 

Poznámka C: Niektoré organické látky sa môžu umiestňovať na trh buď v špecifickej izomérnej forme alebo ako zmes viacerých 
izomérov. V tomto prípade musí dodávateľ na etikete uviesť, či je látka konkrétnym izomérom alebo zmesou izomérov. 
Poznámka U: Plyny z jednej zo skupín označených ako stlačený plyn, skvapalnený plyn, schladený skvapalnený plyn alebo 
rozpustený plyn sa pri uvádzaní na trh musia klasifikovať ako „plyny pod tlakom“. Táto skupina závisí od fyzikálneho stavu, v 
ktorom sa plyn nachádza v obale, a preto sa priraďuje v závislosti od prípadu. 
Plné znenia výstražných upozornení a R-viet sú uvedené v ODDIELE 16. 
 



 

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
 

SHERON Silikon oil 
Dátum vydania: 13.03.2015 
Dátum revízie: - 
Revízia: - 
Strana 3 z 11 

 
 

 
 
 

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP). 

 

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

- všeobecné poznámky: Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností 
upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto KBÚ. Pri bezvedomí umiestnite 
postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne zaklonenou hlavou. Nepodávajte 
osobám v bezvedomí čokoľvek do úst. Zašpinený odev a obuv ihneď odložte. 
- po vdýchnutí: Postihnutého premiestnite zo zamoreného prostredia na vzduch, udržujte 
ho v pokoji. Ak je to nevyhnutné, vykonajte umelé dýchanie. Pri podozrení, že došlo k 
vdýchnutiu do pľúc (napríklad pri zvracaní), odveďte postihnutého okamžite do 
nemocnice. Pri neustávajúcich ťažkostiach zaistite lekárske ošetrenie. 
- po kontakte s pokožkou: Vyzlečte ihneď kontaminovaný odev a obuv. Kožu umyte 
veľkým množstvom vlažnej vody a mydlom. 
- po kontakte s očami: Okamžite vyplachujte tečúcou vodou po dobu 15 minút pri 
široko otvorených očiach a zaistite lekárske ošetrenie. 
- po požití: U produktu vo forme aerosólu sa nepredpokladá jeho požitie. Postihnutého 
uložte v pokoji. Vypláchnite ústa vodou (iba ak je osoba pri vedomí), nevyvolávajte 
zvracanie. Ak postihnutý zvracia dbajte, aby nevdýchol zvratky. Nedávajte jesť ani piť. 
Ihneď privolajte lekársku pomoc a ukážte túto KBÚ alebo etiketu produktu. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: 
Po vdýchnutí: Pary vdychované vo vysokej koncentrácii majú narkotický účinok na 
centrálny nervový systém, nevoľnosť. Vdychovanie výparov alebo aerosólov môže 
dráždiť dýchací systém a sliznice. 
Po kontakte s pokožkou: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo 
popraskanie kože. 
Po kontakte s očami: Dočasný pocit pálenia a začervenania. 
Po požití: U aerosólov sa nepredpokladá. Zdraviu škodlivý: Pri náhodnom požití môže 
(iba kvapalina) vniknúť do pľúc kvôli jej nízkej viskozite a vedú k rýchlemu rozvoju 
závažných pľúcnych opuchov (lekársky dozor 48 hodín). Požitie môže spôsobiť 
gastrointestinálne podráždenie, nevoľnosť, zvracanie a hnačky. Môže spôsobiť depresiu 
centrálneho nervového systému. 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: 
 Symptomatická liečba. 
 
ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
5.1 Hasiace prostriedky :  

Vhodné hasiace prostriedky:  Vodná hmla. Suchý prášok. Pena. Oxid uhličitý (CO2). 
Nevhodné hasiace prostriedky: Prúd vody. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Nedokonalým spaľovaním a 
tepelným rozkladom môžu vznikať plyny, ktoré môžu byť toxické, ako napr. oxid 
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uhoľnatý, oxid uhličitý, rôzne uhľovodíky, aldehydy a sadze. Tie môžu byť veľmi 
nebezpečné, ak sú inhalované v uzatvorených priestoroch alebo vo vysokej koncentrácii. 

5.3 Rady pre požiarnikov: V prípade veľkého požiaru alebo v uzatvorených alebo zle 
vetraných priestoroch, noste celkový požiarny ochranný odev a dýchací prístroj s 
celotvárovou maskou. Pri požiari ochladzujte nádrže striekaním vody. Zvyšky po požiari 
a kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi 
predpismi.  

 
ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy:  

Pre iný ako pohotovostný personál: Zabráňte vdýchnutiu pár. Zaistite vetranie. 
Vzhľadom na možnosti vystavenia účinkom nebezpečnej látky, používajte odolné 
rukavice, ochranné okuliare a odev. Držte od všetkých zdrojov zapálenia. Pri práci 
nejedzte, nepite, nefajčite. Nepovoľte vstup nechráneným osobám. Pary plynov sú ťažšie 
ako vzduch. Zabráňte vniknutiu výparov do kanalizácie. Ďalšie informácie viď oddiel 8 
„Obmedzovanie expozície a osobná ochrana“  

 Pre pohotovostný personál: Neuvádza sa. 
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:   Nenechajte vniknúť do 

kanalizácie/povrchovej vody/spodnej vody a do pôdy. Utesnite podzemné priestory, pri 
úniku látky do kanalizácie alebo odpadových vôd hrozí nebezpečenstvo výbuchu. 
Nebezpečenstvo tvorby výbušných zmesí nad vodnou hladinou. Použite vhodné 
absorpční materiály. 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: 

6.4 Odkaz na iné oddiely: Viď oddiely 7., 8. a 13. 

Ohraďte uniknutú kvapalinu, 
nechajte nasiaknuť do sorbentu (napr. piliny, kremelina, sorbenty viažuce kyseliny, 
piesok, univerzálny sorbent). Potom mechanicky odstráňte. Kontaminovaný materiál 
odovzdať oprávnenej osobe na zber nebezpečného odpadu. Odpad odstráňte v súlade s 
oddielom 13. 

 
ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Osobná ochrana viď oddiel 8. 

Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte pary alebo aerosól. Vyhnite sa 
kontaktu s pokožkou, očami a odevom. 

 Preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia: Zaistite dostatočné vetranie. 
Nestriekajte pod vysokým tlakom (> 3 bar). Pri prelievaní produktu (platí pre kvapalinu): 
Aby sa zabránilo vznieteniu pár statickou elektrinou, musia byť všetky kovové časti 
zariadenia uzamknuté. Nedovoľte, aby došlo k striekaniu a zaistite, aby sa produkt 
nalieval pomaly, hlavne na začiatku operácie. 

 Preventívne opatrenia proti požiaru a explózii: Pracovať iba v chladnej vetranej 
miestnosti (k zamedzeniu rizika explózie). Zachádzajte s produktom ďaleko od zdrojov 
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vznietenia (otvorený plameň a iskry) a tepla (horúce potrubie a pod.) Nefajčite. 
Používajte nevýbušné elektrické zariadenia. Vykonajte preventívne opatrenia proti 
statickému výboju. Nepoužívajte stlačený vzduch pre plnenie, vyprázdňovanie alebo 
manipuláciu. 

 Špecifické požiadavky alebo pravidlá vzťahujúce sa na látku alebo zmes: Skladovať v 
originálnych obaloch v suchu a chlade. Neskladovať v blízkosti zdrojov tepla. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Nádoby 
skladujte dobre uzatvorené na chladnom, dobre vetranom mieste. Skladujte na suchom, 
chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte oddelene od otvoreného ohňa, horkých 
povrchov a zápalných zdrojov. Skladujte pri izbovej teplote. Uchovávajte iba v 
originálnej nádobe pri teplote pod + 50°C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. 
Navrhnúť zariadenie, aby sa zabránilo náhodným únikom produktu. Používajte 
nevýbušné elektrické zariadenia. Nádoby skladujte dobre uzatvorené a riadne označené. 
Neskladujte spoločne s oxidačnými činidlami a silnými kyselinami. 

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia): Dáta nie sú k dispozícii. 
 
ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
8.1 Kontrolné parametre:  Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 

k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 
expozíciou chemickým faktorom pri práci boli stanovené nasledovne: 

 2)

Biologické medzné hodnoty (BMH) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 
Z.z., v znení neskorších predpisov neboli stanovené. 

 Oleje minerálne : Limit sa vzťahuje na hydraulické a obrábacie kvapaliny a mazivá. Niektoré oleje môžu 
obsahovať polycyklické aromatické uhľovodíky a pri zahrievaní ich môžu uvoľňovať. Treba to brať do 
úvahy pri meraní a hodnotení rizika. 

 
8.2 Kontroly expozície:  

8.2.1   Primerané technické zabezpečenie: Zaistite dostatočné vetranie. Zaistite, aby so 
zmesou pracovali osoby používajúce osobné ochranné pomôcky. Kontaminovaný 
pracovný odev môže byť znovu použitý po dôkladnom vyčistení. Po skončení práce si 
dôkladne umyte ruky a tvár vodou a mydlom. Zamedzte styku s očami a kožou. Zmes 
uchovávajte oddelene od potravín a nápojov. Zabráňte styku s potravinami, nápojmi a 
krmivami. Ihneď odstráňte zašpinený a kontaminovaný odev. Umývajte si ruky pred 

Chemická látka EC CAS 
NPEL 

Poznámka priemerný krátkodobý 
 ppm mg.m-3  ppm mg.m-3 

Oleje minerálne
kvapalný aerosól, 

dymy 

2) 
- - 5 1 15 3 - 
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každou pauzou a po skončení práce. Nevdychujte plyny/dymy/aerosóly. Vyvarujte sa 
kontaktu s očami a pokožkou. 
8.2.2 Osobné ochranné prostriedky:  

8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: Podľa charakteru vykonávanej práce používajte tesné 
ochranné okuliare alebo ochranný tvárový štít.  
8.2.2.2 Ochrana kože: 
Ochrana rúk: Používajte vhodné ochranné rukavice. Ochranné rukavice z 
butylkaučuku, nitrilového kaučuku . Pri výbere rukavíc pre konkrétne aplikácie by 
sa malo prihliadať ku všetkým súvisiacim faktorom; medzi inými aj k iným 
chemikáliám, s ktorými je možné prísť do styku, fyzikálnym požiadavkám 
(ochrana proti porezaniu a prepichnutiu, zručnosť, tepelná ochrana), možným 
telesným reakciám na materiál rukavíc a pokynom a špecifikáciám dodávateľa 
rukavíc. Pri opakovanom použití rukavíc pred vyzlečením očistite a na dobre 
vetranom mieste uschovajte. 
Iné: Ochranný pracovní odev a obuv. Znečistené kusy odevu je nutné pred 
opakovaným použitím znovu vyprať. 
8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: Pri prekročení medzných limitov používajte 
vhodné ochranné dýchací prístroje. Pri použití masky alebo čiastočnej masky – 
použite filter pre organické výpary, typ AX (ak hrozí nebezpečenstvo výparov). V 
prípade vzniku výparov a sprejov – použite kombinovaný plynový filter 
(organické plyny a prach, typ A/P2). Majte na pamäti, že doba životnosti filtru je 
obmedzená.   
8.2.2.4 Tepelná nebezpečnosť: viď odd. 2. 

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície: Dodržiavajte podmienky manipulácie a 
skladovania, hlavne zaistite priestory proti únikom do vodných tokov, pôdy a 
kanalizácie. 

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

Vzhľad: Kvapalina v aerosólovom rozprašovači (vrátane hnacieho 
plynu) 

Zápach: Charakteristický. 
Prahová hodnota zápachu: Nie je známa. 
pH: Neaplikuje sa. 
Teplota topenia: - 50 až -35 °C (kvapalina-olej) 
Počiatočná teplota varu a destilačný 
rozsah: - 40 až -10 °C (hnací plyn) 

Teplota vzplanutia: Cca - 80 °C (hnací plyn) 
> 300 °C (olej) 

Rýchlosť odparovania: Nie je známa. 
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Horľavosť (tuhá látka, plyn): Mimoriadne horľavý aerosól. 

Horné/dolné limity horľavosti alebo 
výbušnosti: 

Pre hnací plyn: 
Horný limit výbušnosti: 11,2 obj. % 
Dolný limit výbušnosti: 1,8 obj. % 

Tlak pár, 20 °C: 2 400 - 4 000 hPa, pretlak (hnací plyn) 
Hustota pár: Nie je známa. 
Relatívna hustota, 25 °C: Kvapalina: cca 0,97 g/cm³ 

Rozpustnosť (rozpustnosti), 20 °C: 

vo vode: 
0,0137 g/l (uhľovodíky C6) 
Miešateľný (propán-2-ol) 
v iných rozpúšťadlách: Údaje nie sú k dispozícii. 

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: Údaje nie sú k dispozícii. 
Teplota vznietenia: Hnací plyn: > 350°C 

Teplota samovznietenia: 
> 230 °C (uhľovodíky C6) ASTM E 659 (Táto teplota môže 
byť výrazne nižšia za zvláštnych podmienok (pomalá oxidácia 
jemne rozptýleného materiálu) 

Teplota rozkladu: Začínajúci rozklad: Kvapalina: od > 250 °C 

Viskozita, 25 °C: 
Kvapalina: 
Viskozita (dynamická): 324 - 356 mPa.s (DIN 53019) 
Viskozita (kinematická): cca 350 mm2/s 

Výbušné vlastnosti: Údaje nie sú k dispozícii. 
Oxidačné vlastnosti: Nie sú známe. 
 
9.2 Iné informácie: 
Obsah organických rozpúšťadiel - VOC:  cca 0,4 kg/kg produktu 
Obsah sušiny:  cca 60 % hm. 
 
ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 
10.1 Reaktivita: Produkt je za normálnych podmienok použitia stabilný, k rozkladu 
 nedochádza. 
10.2 Chemická stabilita: Produkt je za normálnych podmienok použitia stabilný, k rozkladu 

nedochádza. Neprehrievajte, aby nedošlo k termickému rozkladu. 
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Reakcie s oxidačnými činidlami a silnými kyselinami. 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Teplo (teploty vyššie ako bod vzplanutia), iskry, 

možné miesta vznietenia, oheň, statická elektrina. 
10.5 Nekompatibilné materiály: Reakcie s oxidačnými činidlami a silnými kyselinami. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Pri spaľovaní vznikajú: toxické plyny (oxid uhličitý a 

oxid uhoľnatý (CO2 + CO), rôzne uhľovodíky, aldehydy atď. a sadze.). 
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ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: 
 Látky:  

Olej, minerálny: 
a) akútna toxicita:  
LD50, orálna, potkan:   > 5 000 mg/kg (KBÚ dodávateľa) 
LD50, dermálna, potkan:  > 2 008 mg/kg (KBÚ dodávateľa) 

   
  b) poleptanie kože/podráždenie kože: Nie je považovaný za dráždivý pre   
  pokožku. Pri dlhodobej expozícii môže dôjsť k podráždeniu. 
  c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Nie je považovaný za dráždivý pre oči. 
  d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: Na základe aktuálnych skúseností  
  nepôsobí senzibilizačne. 
  e) mutagenita zárodočných buniek: Nepredpokladá sa. 
  f) karcinogenita: Nepredpokladá sa. 
  g) reprodukčná toxicita: Nepredpokladá sa. 
  h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:   
  Nie je známa. 
  i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia:   
  Nie je známa. 
  j) aspiračná nebezpečnosť: Neuvádza sa. 
  Ďalšie údaje výrobcu: Častý alebo dlhodobý kontakt s pokožkou ničí ochranný  
  film kožnej vrstvy a môže spôsobiť dermatitídu. 

 
Zmesi:  

a) akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 
splnené. 

b) dráždivosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 
c) poleptanie/žieravosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 

splnené. 
d) splnené. 
e) toxicita po opakovanej dávke: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 

klasifikácie splnené. 
f) karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 

splnené. 
g) mutagenitasenzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 

klasifikácie: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 
h) reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 

splnené. 
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ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
12.1 Toxicita: Údaje nie sú k dispozícii. 
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: 

Kvapalina: Biologicky neodbúrateľná. Adsorbuje sa plávajúcimi časticami. Oddelenie 
sedimentáciou. Polydimetylsiloxány sú odbúrateľné v určitom rozsahu abiotickými 
procesmi.  

12.3 Bioakumulačný potenciál: 
 Kvapalina: Polymérne komponenty: Bioakumulácia nepravdepodobná. 
12.4 Mobilita v pôde: 

Kvapalina: Zložka polyméru: Nerozpustný vo vode. Na hladine vody tvorí tenký olejový 
film. Adsorbuje sa plávajúcimi časticami. Oddelenie sedimentáciou.  

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: 
 Tato látka sa nepovažuje za PBT a vPvB. 
12.6 Iné nepriaznivé účinky: Neuvádzajú sa. 
 
ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
13.1 Metódy spracovania odpadu: Zneškodňujte v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.  
 Možné riziko pri odstraňovaní: Pri odstraňovaní odpadu významné riziko nevzniká, ale 

prázdne obaly môžu obsahovať stlačený plyn. 
 Spôsob odstraňovania zmesi: Aerosólové dózy so zvyškami náplne odstraňovať ako 

nebezpečný odpad, napr. v spaľovni nebezpečných odpadov. 
 Kód odpadu: 
 
 16 05 04  plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky N 

Natlakovaná aerosólová dóza: 

 15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. 
azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob N 

 
 15 01 04 obaly z kovu O 

Dóza bez hnacieho plynu, napr. prerazená: 

 
 17 04 05 železo a oceľ O 

alebo podľa druhu materiálu použitého obalu: 

 (N = nebezpečný odpad) 
 
ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 
14.1  Číslo OSN: 1950 
14.2  Správne expedičné označenie OSN: AEROSÓLY, horľavé 
14.3  Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 2 (5F) Plyny 
14.4  Obalová skupina: Netýka sa. 
14.5  Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nie. 
14.6  Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Neuvádza sa. 
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14.7  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a 
Kódexu IBC: Neuvádza sa. 

 Ďalšie informácie: 
 ADR/RID: 
 Trieda/klasifikačný kód:  2 /5F Plyny 
 Obalová skupina:   - 
 Bezpečnostná značka:  2.1 
 Popis:     1950 Aerosols 
 
 IMDG: 
 Trieda:    2.1 
 Obalová skupina:   - 
 Bezpečnostná značka:  2.1 
 Vlastné prepravné označenie: Aerosóly 
 Ems číslo:    F-D,S-U 
 Látka znečisťujúca more:  Nie 
 
 ICAO/IATA-DGR: 
 Trieda:    2.1 
 Obalová skupina:   - 
 Vlastné prepravné označenie: Aerosols, flamable 
  
ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 

zdravia a životného prostredia: Na zmes ani na látky obsiahnuté v zmesi sa nevzťahuje 
povinnosť autorizácie podľa hlavy VII a nevzťahujú sa obmedzenia podľa hlavy VIII 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.  

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo 
vykonané. 

  
ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 
Úplný text viet označených písmenom R a H,  ktoré sú uvedené v bode 2 až 15: 
H220 Mimoriadne horľavý plyn. 
H222 Mimoriadne horľavý aerosól. 
H229 Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť. 
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. 
 
R12 Mimoriadne horľavý. 
 
Odporúčania na odbornú prípravu: Neuvádzajú sa. 
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Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Neuvádzajú sa. 
Účel karty bezpečnostných údajov: Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť 
užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku 
a s ochranou životného prostredia. 
Zdroje kľúčových dát:  Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá 
požiadavkám Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Klasifikácia zmesi bola vykonaná na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008. Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií o produkte 
poskytnutých spoločnosťou DF partner. 
Zmeny vykonané pri revízii: - 
 
Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov: 
PBT - perzistentné, bioakumulatívne, toxické látky, 
vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky, 
DNEL (Derived No Effect Level) - odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom 
PNEC (Predicted No Effect Concentration) - predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza 
k žiadnym účinkom 
EC50 - Účinná koncentrácia látky, ktorá spôsobuje 50 % zmien v odozve. 
LC50 - Účinná koncentrácia látky, ktorá spôsobuje 50 % -nú letalitu 
LD50 - stredná letálna dávka 
 


