
     
 

MOGUL SUPER STABIL 15W-40 Dátum vydania : 31.03.2014 1/6 
motorový olej Dátum zmeny : 31.05.2015  

K A R T A    B E Z P E Č N O S T N Ý C H    Ú D A J O V 
podľa nariadenia komisie (ES) č. 1907/2006 (REACH), v znení smernice 453/2010/EU 

 

Dátum 
vydania 

31.03.2014 Dátum 
zmeny č.  I 

31.05.2015 Dátum 
zmeny č.  II 

 Dátum zmeny 
č.  III 

 

 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (ZMESI) A SPOLO ČNOSTI (PODNIKU) : 

Obchodný názov : MOGUL SUPER STABIL 15W-40 
Chemický názov : zmes 
Registračné číslo : nie je. 
Indexové číslo : nie je. 
Použitie : motorový olej 

 

Dovozca/Distribútor : MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. 
Ulica, č. : U ihriska 300 
PSČ - Obec/Mesto : 906 12  Hradište pod Vrátnom 
IČO : 36222992 
Štát : Slovenská  republika 
Telefón : +421 47 451 32 26 
Fax : +421 47 433 05 63 
Osoba zodp. za KBU : mogul@mogul.sk,   www.mogul.sk  

 

Výrobca : PARAMO, a. s. 
Ulica, č. : Přerovská 560 
PSČ - Obec/Mesto : 530 06  Pardubice 
IČO : 48173355 
Štát : Česká  republika 
Telefón : 00420 466 810 111 
Fax : 00420 466 335 019 
E-mail : ladislava.vichova@paramo.cz  www.paramo.cz 

 

Horúca linka v prípade 
otravy : 

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) FNsP, Limbová 5, 831 01 Bratislava, 
Slovenská republika                                                  www : http:/www.healthnet.sk/tic/ 
Tel.: +421 (0)2 5477 4166     Fax : +421  (0)2 5477 4166     E-mail : tic@healthnet.sk 

2. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK : 

Klasifikácia : 

Podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) je výrobok klasifikovaný ako nebezpečný. 
Nebezpečný pre vodné prostredie : Aquatic Chronic 3; H412 
Podľa Smernice č. 1999/45/ES (DPD) je výrobok klasifikovaný ako nebezpečný. 
Nebezpečný pre životné prostredie; R52/53. 

Prvky označenia podľa 
nariadenia (ES) č. 1272/2008 
(CLP) : 

Piktogram : nie je. 
 

Signálne slovo : nie je. 
 

Štandardné vety o nebezpečnosti :  
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie :  
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
Odstráňte obsah a obal podľa zákona o odpadoch. 
 

Doplňujúce údaje na štítku : Nie sú. 
 

Ďalšie náležitosti : Nie sú. 

Ďalšia nebezpečnosť : 

Nie je látkou perzistentnou, bioakumulatívnou a toxickou alebo vysoko perzistentnou 
a vysoko bioakumulatívnou podľa kritérií v prílohe XIII. nariadenia ES (PBT, vPvB). 
 

Horľavá kvapalina. Nebezpečenstvo horenia hrozí v prípade zahriatia nad teplotu bodu 
vzplanutia. 
 

Pri dlhodobej resp. často opakovanej expozícii môže dôjsť k podráždeniu očí a pokožky. 
Predĺžený priamy kontakt môže viesť k odmasteniu pokožky a následnej senzibilizácií. 
Inhalácia olejovej hmly môže podráždiť dýchacie cesty.  
 

Je škodlivý pre vodné organizmy a vo vodnom prostredí môže vyvolať dlhodobo 
nepriaznivé účinky.  

3. ZLOŽENIE (INFORMÁCIE) O ZLOŽKÁCH : 

Látky : Nejedná sa o látku 
Zmesi : Chemické látky výrobku s nebezpečnými vlastnosťami : 

 

Názov CHL 
Obsah CHL 
vo výrobku 

(%) 

Číslo ES 
Číslo CAS 

Klasifikácia 
podľa 

67/548/EHS  

Klasifikácia 
podľa 

1272/2008/ES 
Registračné číslo 
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Fosforodithiová kyselina, 
zmes O,O-bis(1,3-

dimethylbutyl a izopropyl) 
estery, zinočnaté soli 

0,677 283-392-8 
Xi/38-41; 
N/51/53 

Aquatic Chronic 
2, H411 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

01-2119493626-26 

Fenol, dodecyl-, rozvetvený 0,031 310-154-3 
Xi/36/38; 
Xn/62; 
N/50/53 

Aquatic Acute 1, 
H400; M=1 

Aquatic Chronic 
1, H410; M=10 
Repr. 2, H361 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

01-2119513207-49 

*Destilát (ropný) ťažký 
hydrokrakovaný 

expozičné limity viď. čl. 8 01-2119486951-26 

*Základový olej má hodnotu DMSO < ako 3 %, a preto sa neklasifikuje ako karcinogén. 
Úplné texty H-viet a R-viet sú uvedené v bode 16. 

 

 

Ďalšie informácie : Stanovené expozičné limity Spoločenstva pre pracovné prostredie viď. bod  8. 

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI : 

Popis prvej pomoci : 

V prípade prvej pomoci sa postihnutému uvoľní tesný odev a udržuje sa v teple a kľude. 
Pokiaľ je postihnutý pri vedomí, uloží sa do stabilizovanej polohy a okamžite sa privolá 
lekárska pomoc. V prípade zástavy činnosti srdca sa poskytne postihnutému masáž srdca 
a privolá sa okamžitá lekárska pomoc. 
Pokiaľ postihnutý nie je pri vedomí a dýcha, uloží sa do stabilizovanej polohy a privolá sa 
lekárska pomoc. 
Pokyny pre prvú pomoc sa členia podľa jednotlivých ciest expozície: 
Expozícia vdychovaním : V prípade nadýchnutia aerosólu premiestnite postihnutého na 
čerstvý vzduch. 
Styk s pokožkou : Pri kontakte pokožky s prípravkom urýchlene postihnuté miesto dôkladne 
umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným krémom. 
Zasiahnutie očí : Skontrolujte prítomnosť kontaktných šošoviek, pokiaľ ich postihnutý má 
nasadené, tak ich vyberte. Oči vymývajte dostatočným množstvom vody (pokiaľ možno 
vlažnej) po dobu minimálne 15 minúť. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte 
lekára. 
Požitie : Vypláchnite ústa vodou, nikdy nevyvolávajte zvracanie.   

Najdôležitejšie akútne 
a oneskorené symptómy 
a účinky : 

Nie sú. 

Pokyny týkajúce sa 
okamžitej lekárskej pomoci 
a zvláštneho ošetrenia : 

Inhalácia : Kontrolujte dýchanie a tepovú frekvenciu postihnutého. Nevyvolávajte 
zvracanie. 
Požitie a vdýchnutie : Vyvolanie zvracania a výplach žalúdka sú kontra indikujúce. 
Aplikácia živočíšneho uhlia je neefektívna. Postihnutý je nepretržite monitorovaný po dobu 
48 až 72 hodín. Sledovanie príznakov pľúcneho opuchu začína 6 hodín po požití alebo 
vdýchnutí a pokračuje najmenej 48 až 72 hodín. 

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA : 

Hasiaca látka : 

Vhodná hasiaca látka : 
Ťažká, stredná, ľahká vzduchomechanická pena, hasiaci prášok, CO2. 
Nevhodná hasiaca látka : 
Prúd vody (použiť výhradne na chladenie). 

Špecifické riziko vyplývajúce 
látky alebo zmesi : 

Produkty horenia a nebezpečné plyny : dym, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíka, 
oxidy fosforu. 

Pokyny pre hasičov : 
Zásahové jednotky vystavené dymu alebo parám musia byť vybavené prostriedkami pre 
ochranu dýchania a očí. Pri zásahu v uzavretých priestoroch je nutné použiť izolačný 
dýchací prístroj. 

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM ÚNIKU : 

Ochrana osôb : 
Používajte vhodné osobné ochranné pomôcky (čl. 8). Zabrániť kontaktu s kožou, očami a 
odevom.  Znečistený odev okamžite vymeniť. Uzatvorené priestory vyvetrať. Zabrániť 
prístupu neinformovaným a nechráneným osobám.  

Ochrana životného 
prostredia : 

 Zabrániť ďalšiemu rozšíreniu úniku do okolia, vniknutiu do pôdy, kanalizácie, 
povrchových a podzemných vôd,  najlepšie ohraničením priestoru. Pri úniku upovedomiť 
príslušné orgány. 

Spôsob likvidácie : 

Pokiaľ to je možné, produkt lokalizovať, odčerpať do vhodného obalu alebo  mechanicky 
odstrániť. Zvyšky zneškodniť vhodným absorpčným prostriedkom (Vapex, Chezacarb, 
piliny, piesok). Produkt a kontaminovaný absorpčný prostriedok umiestniť  do vhodných, 
označených nádob a odovzdať oprávnenej osobe k ďalšej likvidácii v súlade s platnou 
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legislatívou pre odpady.   

Odkaz na iné články : 
Okrem pokynov uvedených v tomto článku sú dôležité informácie uvedené taktiež v čl. 8 
a v čl. 13. 

7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE : 

Pri zaobchádzaní a skladovaní dodržiavajte zásady uvedené vo Vyhláške MV SR č. 96/2004 Z.z. 

Zaobchádzanie : 

Dodržiavať všeobecné pokyny pre manipuláciu s olejmi.  
Zabráňte kontaktu so zdrojmi sálavého tepla a otvoreného ohňa. V uzavretých priestoroch je 
potrebné zabezpečiť vetranie prirodzeným spôsobom, alebo pomocou technického 
zariadenia. Pracovisko musí byť udržiavané v čistote. Pozor, pri rozliatí produktu - hrozí 
nebezpečenstvo pošmyknutia. Únikové východy musia byť priechodné. Pri práci používať 
vhodné ochranné pracovné pomôcky, pri ťažkých obaloch vhodné manipulačné zariadenia. 
Pri manipulácií nejesť, nepiť, nefajčiť.  

Skladovanie : 

Dodržať Vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Sklady musia vyhovovať 
právnym predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín. Skladovacie nádrže s horľavými 
kvapalinami musia byť vybavené havarijnou nádržou. V SR musia odpovedať 
ustanoveniam STN 75 3415.  
Požiadavky na skladovacie priestory :    
Skladovať mimo dosahu zdrojov zapálenia, iskrenia, otvoreného ohňa a slnečného žiarenia. 
Skladovať v dobre uzavretých obaloch na miestach chránených proti dažďu, prachu, teplu 
a iných poveternostných vplyvov. Uchovávajte mimo dosahu potravín a nápojov. Chrániť 
pred vniknutím vody. Maximálna teplota pre skladovanie je 40 °C. 

Špecifické použitie : 
Motorový olej určený predovšetkým na mazanie zaťažených benzínových 
a nepreplňovaných naftových motorov. 

8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY : 

Expozičné limity : 

Minerálny olej : 

PEL            oleje minerálne (aerosól): 5 mg/m3 

NPK-P        oleje minerálne (aerosól): 10 mg/m3 

Inhalácia :     dlhodobá expozícia : 
        pracovníci :   DNEL (inhalácia) občasná = 5,4 mg/m³/8 h (aerosól) 
        verejnosť :    DNEL (inhalácia) občasná = 1,2 mg/m³/24 h (aerosól) 

Technické opatrenie : 
Dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia. Pracovné priestory vetrať.  Pri 
manipulácii nejesť, nepiť, nefajčiť. Po umytí pokožky teplou vodou a mydlom, preventívne 
ošetriť reparačným krémom. Tieto informácie dopĺňajú informácie už uvedené v čl. 7. 

Osobné ochranné pomôcky : 

Ochrana dýchacích orgánov: bežne nie je potrebná; v prípade nedostatočného vetrania 
a prekročenia koncentrácie pár vo vzduchu použiť únikovú masku s filtrom A, AX (hnedý) 
alebo iný vhodný typ proti organickým plynom a parám.   
Ochrana očí:  ochranné okuliare alebo ochranný štít.  
Ochrana rúk:  chemicky odolné ochranné rukavice (najlepšie z nitrilového  alebo 
neoprénového kaučuku). Nevhodný materiál je koža alebo silná látka. 
Ochrana tela: pracovný odev, vhodný materiál: silnejšia látka. 
Tepelné nebezpečenstvo :   nie je. 
Obmedzenie expozície životného prostredia : Je potrebné zamedziť úniku do životného 
prostredia všetkými dostupnými prostriedkami.  

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI : 

Vzhľad / skupenstvo : kvapalina 
Farba : žltohnedá  
Zápach (vôňa) : charakteristický ropný  
Prahová hodnota zápachu : nie je stanovená 
pH : nie je stanovená 
Bod topenia / bod tekutosti : pod - 27°C 
Počiatočný bod varu a rozmedzie bodu varu :  nie je stanovený 
Bod vzplanutia OK : nad  210°C 
Rýchlosť odparovania : nie je stanovená 
Horľavosť (pevné látky, plyny) : IV. trieda nebezpečnosti 
Horná / dolná hodnota horľavosti alebo výbušnosti : za bežných podmienok netvorí výbušné pary 
Tlak pár (pri 20 °C) : <  10 Pa 
Hustota pary : vzhľadom k nízkemu tlaku pár sa nestanovuje 
Relatívna hustota (pri 15°C) : 855 kg/m³ 
Rozpustnosť : nerozpustný vo vode 
Rozdeľovací koeficient : n-oktanol/voda : nie je stanovená 
Teplota samovznietenia nad  330°C 
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Teplota rozkladu : nie je stanovená 
Kinematická viskozita (100 °C) : 13,0 až  16,0 mm2/s 
Výbušné vlastnosti : nie je výbušný 
Oxidačné vlastnosti : nie je oxidujúci 
Bod horenia : nad 230°C 
Výhrevnosť : nie je stanovená 

10. STABILITA A REAKTIVITA : 

Reaktivita : Nie je reaktívny. 
Chemická stabilita : Pri predpísanom spôsobe skladovania je prípravok stabilný. 
Možnosť nebezpečných reakcií : K nebezpečným reakciám nedochádza. 
Podmienky, kt. je potrebné zabrániť : Prítomnosť zdrojov vznietenia, styk s otvoreným ohňom. 
Nezlučiteľné materiály : Silné oxidačné činidlá. 

Nebezpečné produkty rozkladu : 
Za normálnych podmienok žiadne, pri horení za nedostatku vzduchu možný vznik 
oxidu uhoľnatého. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE : 

Pre zložku minerálny olej : 

Akútna toxicita : 
orálna toxicita (potkan) LD50         > 5 000 mg/kg  (OECD TG 401) 
dermálna toxicita (králik) LD50     > 2 000 mg/kg  (OECD TG 402) 
inhalačná toxicita (potkan) LC50   > 5 000 mg/m³  (OECD TG 403) 

Chronická toxicita : inhalačná toxicita NOAEL > 220 mg/m³  (OECD TG 412) 
Vážne poškodenie očí / 
dráždivosť očí : 

Výsledky testu OECD TG 405 nepreukázali dráždivosť očí. 

Dráždivosť na pokožku : Výsledok testu OECD TG 404 nepreukázal že je dráždivý na pokožku.  
Senzibilita dýchacích ciest / 
kože : 

Dáta pre vyhodnotenie senzibility dýchacích ciest chýbajú, ale neočakáva sa. Pri 
senzibilizácií na kožu bol vykonaný test OECD TG 406, ktorý senzibilitu nepreukázal. 

Mutagenita v zárodočných 
bunkách : 

Obsah PAU je < 3% (IP 346). Testy genetickej toxicity in vitro ani in vivo nepreukázali 
mutagenitu v zárodočných bunkách. 

Karcinogenita : Obsah PAU je < 3% (IP 346). Nie je karcinogénny pri dermálnej, ani inhalačnej expozícií. 
Reprodukčná toxicita : Látka nie je toxická pre reprodukciu. 
Toxicita pre špecifické 
cieľové orgány : 

– jednorazová expozícia : nie je stanovená. 

Toxicita pre špecifické 
cieľové orgány  : 

– opakovaná expozícia : nie je stanovená. 

Nebezpečenstvo pri 
vdýchnutí : 

nie je. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE : 

Na základe hodnôt akútnej toxicity je výrobok klasifikovaný ako nebezpečný pre vodné organizmy s vetou H412. 

Ekotoxicita : 
 

Akútna toxicita pre vodné prostredie:  
ryby LL50 (96 h) >100 mg/l; NOEL ≥ 100 mg/l (OECD 203) 
riasy NOEL (72h) ≥ 100 mg/l (OECD 201) 
bezstavovce EL50 (48h) >10 000 mg/l; NOEL ≥ 1 000 mg/l (OECD 202) 
Chronická toxicita pre vodné prostredie :  
bezstavovce NOEL (21 dní) 10 mg/l, ryby (21 dní) 10 mg/l 
Toxicita pre pôdne mikroorganizmy a makroorganizmy : nie je testovaná. 

Perzistencia a rozložiteľnosť: Nie je ľahko biologicky odbúrateľný.  

Bioakumulačný potenciál : 
Neudáva sa.  
Na základe hodnoty log P o/w podobných výrobkov možno očakávať veľmi nízku. 

Mobilita v pôde Nepredpokladá sa. 
Výsledky posúdenia PBT 
a vPvB : 

Pri zložke minerálny olej sa nepredpokladá na základe nízkej rozpustnosti vo vode.  
Pre ostatné zložky nie je k dispozícií. 

Iné nepriaznivé  účinky Neočakávajú sa. 

13. INFORMÁCIE O ZNEŠKOD ŇOVANÍ : 

Zatriedenie vzniknutých odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :  
Odpad, nespotrebované zvyšky produktu :                                                                  Kód odpadu : N 13 02 05 
 
Absorbovaný nebezpečný odpad – rozliaty olej :                                                         Kód odpadu : N 15 02 02 
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Vzniknuté odpady odovzdať  na zneškodnenie osobe oprávnenej  na nakladanie s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch a súvisiacich predpisov. 
Prehľad oprávnených osôb možno získať na Okresnom úrade. 
Na základe špecifických podmienok používateľa pre používanie a likvidáciu môžu byť pridelené ďalšie odpadové kódy, 
podľa špecifických okolností. Nebezpečné vlastnosti odpadov : 
                  H5 (Zákon č. 409/2006 a 223/2001 Z.z., Príloha č. 4) 
                  Y – kód nebezpečných odpadov (Vyhláška č. 284/2001 Z.z., Príloha č.3) 
                  Y9 – odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie 
Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov v súlade s príloh. č. 2 a 3 Zákona SR č. 409/2006 Z.Z. : 
Odporúčaný spôsob zhodnocovania :  R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom. 
                                                             R9 Prečistenie oleja alebo jeho iné opätovné použitie. 
Odporúčaný spôsob zneškodnenia :    D10 Spaľovanie na pevnine. 
Znečistený obalový materiál : 
Nevratné obaly v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg  
odpadov sú zaradené nasledovne : 
Použitý, riadne vyprázdnený obal, obsahujúci zvyšky nebezpečnej látky alebo kontaminovaný nebezpečnými látkami, uložiť 
ako nebezpečný odpad na určené miesto                                                                   Kód odpadu : N 15 01 10 
Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov v súlade s príloh. č. 2 a 3 Zákona SR č. 409/2006 Z.Z. : 
Odporúčaný spôsob zneškodnenia :    D10 Spaľovanie na pevnine. 

14. INFORMÁCIE PRE DOPRAVU : 

Pomenovanie a označenie podľa európskej dohody o preprave nebezpečného tovaru RID/ADR: 
Číslo OSN : nie je. 
Náležitý názov OSN pre zásielku : nie je. 
Trieda/triedy nebezpečnosti pre prepravu : nie je. 
Obalová skupina : nie je. 
Nebezpečenstvo pre životné prostredie : áno (bez symbolu). 

Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre užívateľa : 

Ropné látky sú podľa zákona o vodách považované za 
nebezpečné, preto z hľadiska požiadaviek ochrany akosti 
povrchových a podzemných vôd je pri preprave väčších objemov 
nevyhnutné dodržiavať príslušné preventívne opatrenia. 

Hromadná preprava podľa prílohy II MARPOL 
73/78 a predpisu IBC : 

Nie sú určené k hromadnej preprave podľa týchto predpisov. 

15. INFORMÁCIE O PREDPISOCH : 

Klasifikácia v zmysle Nariadenia EP č. 1272/2008/ES a Zákona č. 67/2010 Z.z. (chemický zákon). 
 

Súvisiace právne normy : 
� Smernica Rady 67/548/EHS týkajúca sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (DSD) 
� Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES týkajúca sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných 
prípravkov (DPD) 
� Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácií, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemických látok a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky (REACH). 
� Nariadenie Komisie (EÚ) č. 453/2010 z 20.05.2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemických látok (REACH). 
� Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácií, označovaní a balení látok a zmesí (CLP). 
� Zákon NR SR č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov. 
� Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
� Zákon č. 140/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z.z. 
� Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). 
� Zákon NR SR č. 409/2006 a 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien 
a doplnkov. 
� Zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene Zákona NR SR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon). 
� Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení zmien a doplnkov. 
� Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov. 
� Zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v platnom znení, vrátane súvisiacich predpisov a nariadení. 
� Nariadenie vlády SR č. 355/2006 a 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pre rizikami súvisiacimi s expozíciou 
chemickým faktorom pri práci. 
� Vyhláška MH SR č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických 
prvkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené alebo zakázané, v znení zmien a doplnkov. 
� Výnos MH SR č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie 
a balenie nebezpečných látok a zmesí. 
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� Vyhláška 471/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MH SR č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných 
chemických látok a vybraných chemických prvkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené alebo zakázané, v znení zmien 
a doplnkov. 
� Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 
a pri užívaní stavieb. 
� Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní 
horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. 
Pre vypracovanie KBÚ v slovenčine bola použitá originálna verzia Bezpečnostného listu výrobcu. 

Bezpečnostný list výrobcu : 
MOGUL SUPER STABIL 15W-40     
dátum vydania :   20.08.2007         /      dátum zmeny :   02.02.2015 (3.0) 

Posudzovanie chemickej 
bezpečnosti : 

Posúdenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané pre zložku minerálny olej.  

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Zoznam H-viet a P-viet podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 : 
 

Štandardné vety o bezpečnosti H-vety : 
H315   Dráždi kožu. 
H318   Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
H319   Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H361   Podozrenie na poškodenie reprodukčnej schopnosti alebo plodu v tele matky. 
H400   Vysoko toxický pre vodné organizmy. 
H410   Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom. 
H411   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom. 
H412   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie P-vety : 
P273   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P501   Odstráňte obsah / obal podľa zákona o odpadoch 
 
Doplňujúce údaje na štítku : 
Nie sú. 
 
Zoznam R-viet podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch a jeho príloh : 
 

Štandardné vety označujúce špecifickú rizikovosť (R-vety): 
R 36/38Dráždi oči a kožu. 
R 38     Dráždi pokožku. 
R 41     Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. 
R 50/53Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobo nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. 
R 51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobo nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. 
R 52/53  Škodlivý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobo nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. 
R 60     Môže poškodiť reprodukčnú schopnosť. 
 

Informácie o zmenách : 
� KBU bola vydaná v nadväznosti na platnosť nariadenia (EU) č. 453/2010 a zmeny v Bezpečnostnom liste výrobcu.  
� Zmena č. I nahrádza KBU z 31.03.2014. Zmena č. I je vykonaná na základe zmien v Bezpečnostnom liste výrobcu 
a v nadväznosti na klasifikáciu a značenie podľa CLP. 
 
 

KBU bude ďalej priebežne aktualizovaná na základe údajov získaných od výrobcu, resp. na základe iných zmien príslušnej 
legislatívy. 
 

Údaje sa opierajú o znalosti a skúsenosti v dobe vydania. Uvedené informácie sa vzťahujú len k uvedenému výrobku. Za 
správne zaobchádzanie podľa existujúcich zákonov a predpisov zodpovedá užívateľ, ktorý sa musí presvedčiť, či všetky 
informácie sú vhodné a úplné pre dané používanie. 

 
Vypracoval : OMK MS  tel.: +421 47 451 32 24  mail : mogul@mogul.sk 


