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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku   

1.1. Identifikátor produktu 
Identifikátor produktu: Bezpečnostné zápalky 
Ďalšie názvy, synonyma: Bezpečnostní zápalky  

Woodstick Safety Matches 

Registračné číslo REACH: Nie je aplikované na zmes  

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 
Identifikované použitie: Drevené zápalky. 

Určený na predaj spotrebiteľovi aj na odborné/priemyselné použitie. 

Neodporúčané použitie: Nie sú známe.  

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
Meno alebo obchodné meno dodávateľa: SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. 

Miesto podnikania alebo sídlo: Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 

Telefón: +420 511 192 111 

Fax: +420 511 192 100 

Email: sirkarna@solosirkarna.cz 

Meno alebo obchodné meno osoby zodpovednej 

za kartu bezpečnostných údajov: 

DEKRA CZ a.s. 

Oddělení chemických látek a směsí 

Miesto podnikania alebo sídlo: Türkova 1001, 149 00 Praha 4, CZ 

Telefón/fax: +420 545 218 716, 545 218 707 

Email: ekoline@ekoline.cz 

1.4. Núdzové telefónne číslo  

+421 (0)2 547 741 66 (24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách) 

Národné Toxikologické Informačné Centrum (TIC), Limbová 5, 833 05 Bratislava 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1.  Klasifikácia látky alebo zmesi 

 
Klasifikácia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008  

Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie 

Zápalky predstavujú niekoľko rizík v bežnom používaní. Za normálnych okolností sa zápalky nezapália, pokiaľ 

sa neškrtajú na špeciálne upravenom povrchu umiestnenom na škatuľke. Za výnimočných okolností, ako sú drsný 

náraz alebo ťažký úder na hladký netepelne vodivý povrch, môžu zápalky vznietiť. Zápalky sa nevznieti 

pri zahrievaní, ak teplota neprekročí 180 °C. Hlavné nebezpečenstvo spojené so zápalkami je, že sa ľahko 

zapaľujú a môže dôjsť k popáleniu alebo nekontrolovanému požiaru. 

Úplné znenie klasifikácií a výstražných upozornení je uvedené v oddiele 16. 

2.2. Prvky označovania 
Označenie v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 

Identifikátor produktu: Bezpečnostné zápalky 

Nebezpečné látky: - 
Výstražný piktogram: - 

Výstražné slovo: - 

Výstražné upozornenia:  - 

Bezpečnostné upozornenia: - 

Doplňujúce informácie na etikete:  - 

2.3.  Iná nebezpečnosť 
Zmes nie je klasifikovaná ako PBT alebo vPvB. 
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ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.1. Látky  
Produkt je zmesou viacej látok. 

3.2. Zmesi 
Drievko:  osikové alebo topoľové drievko impregnované fosforečnanom amónnym a parafínom. 

Hlavička:  zmes chlorečnanu draselného s živočíšnym lepidlom (technická želatína) spolu s inertným 

materiálom k podpore zapálenia s menším množstvom červeného amorfného fosforu a farbivá. 

Škatuľka:  lepenková škatuľka je po bokoch potiahnutá škrtací hmotou (škrkátko) – špeciálne zloženie 

obsahujúce červený amorfný fosfor. 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci  

4.1.  Opis opatrení prvej pomoci 

Pri inhalácii: Nie je pravdepodobné.  

Kontaktom 

s pokožkou: 

Popáleniny spôsobené zlým zaobchádzaním by mali byť ošetrené rovnako ako bežné 

popáleniny. Popálenú časť umiestnite na 10 minút pod studenú tečúcu vodu. Neprepichujte 

pľuzgiere ani neodstraňujte voľnú kožu. Nepoužívajte masti ani pleťové mlieka. Postihnuté 

miesto previazať obväzom čistým nechlpatým sterilným materiálom. V prípade akýchkoľvek 

pochybností vyhľadajte lekársku pomoc. 

Kontaktom 

s očami: 

Popáleniny spôsobené zlým zaobchádzaním by mali byť ošetrené rovnako ako bežné 

popáleniny. 

Pri požití: Pokiaľ nedôjde k požitiu veľkého množstva zápaliek (˃ 10 zápaliek na kilogram telesnej 

hmotnosti), zdravotné riziko je len veľmi malé. Pri požití väčšieho než udaného množstva 

vyhľadajte lekársku pomoc. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Pri nesprávnej manipulácii môže dôjsť k popáleninám. 

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

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1. Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky: voda je najúčinnejší hasiaci prostriedok pre požiare zápaliek. 

Nevhodné hasiace prostriedky: nie sú známe. 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Pri požiaroch zápaliek sa tvorí veľa dymu, ktorý obsahuje malé množstvo kyslých plynov, ako napr. oxidov 

fosforu. 

5.3. Rady pre požiarnikov 
Pri rozsiahlych požiaroch zápaliek by sa mal použiť dýchací prístroj (EN 137). 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
Žiadne zvláštne opatrenia nie sú požadované. 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
Žiadne zvláštne opatrenia nie sú požadované. 

6.3.  Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 
Pokiaľ dôjde k vysypaniu väčšieho množstva zápaliek v dôsledku roztrhnutia obalu, odstráňte všetky zdroje 

zapálenia, zachráňte všetok nepoškodený produkt a zvyšné zápalky pred uprataním navlhčite. 

6.4 Odkaz na iné oddiely 
Riaďte sa také informáciami v oddieloch 8 a 13 tejto karty bezpečnostných údajov.   
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ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie  

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Zápalky pri skladovaní nevylučujú žiadne toxické ani horľavé plyny. Zápalky sa spontánne nevznieti, ale 

k požiaru môže dôjsť pri nesprávnom použití produktu. 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Zápalky by sa mali skladovať na chladnom suchom mieste, mimo dosahu možných zdrojov zapálenia a ďalších 

horľavých materiálov. 

Nemali by sa stohovať do výšky presahujúcej 4,5 m nad zemou. Okolo produktu by mal byť ponechaný 

zodpovedajúci priestor z dôvodu minimalizácie možnosti poškodenia v dôsledku nárazu, napríklad 

od vysokozdvižných vozíkov. 

Je potrebné si uvedomiť, že akékoľvek vznietenie zápaliek v nepoškodených uzavretých škatuľkách, výkladoch a 

puzdrách sa nevyhnutne samo uhasí, pretože v uzavretých baleniach je nedostatok kyslíka. Iba v prípade, keď 

dôjde k pretrhnutiu obalu, hrozí nebezpečenstvo trvalého horenia. 

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia 
Špecifické použitie je uvedené v návode na použitie na etikete obalu výrobku alebo v dokumentácii k výrobku. 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1. Kontrolné parametre 

Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády SR č. 355/2006 Z.z., 

v znení nesk. predpisov nie sú uvedené.  

Smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci podľa smernice 2000/39/ES, v znení nesk. 

predpisov – nie sú uvedené 

Biologické medzné hodnoty podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 355/2006 Z.z. v znení nesk. 

predpisov nie sú stanovené. 

Hodnoty DNEL a PNEC: zatiaľ nie sú k dispozícii. 

 

8.2.  Kontroly expozície 

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie 

Žiadne zvláštne opatrenia nie sú nutné pri manipulácii so zápalkami. 

8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky   

Ochrana očí/tváre: Žiadne zvláštne opatrenia nie sú nutné pri manipulácii so zápalkami. 

Ochrana kože: Ochrana rúk: 

Žiadne zvláštne opatrenia nie sú nutné pri manipulácii so zápalkami. 

Iné: 

Žiadne zvláštne opatrenia nie sú nutné pri manipulácii so zápalkami. 

Ochrana dýchacích 

ciest: 

Žiadne zvláštne opatrenia nie sú nutné pri manipulácii so zápalkami. 

Tepelná nebezpečnosť: Nie je. 

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície  

Zákon č. 137/2010 Z.z., o ovzduší ; zákon č. 364/2004 Z.z., o vodách (vodný zákon). 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti   

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vzhľad:  Škatuľka s drevenými zápalkami s hlavičkou na zapaľovanie 

Zápach:  Nízka drevitá vôňa 

Prahová hodnota zápachu:  Dáta nie sú k dispozícii 

pH:  Dáta nie sú k dispozícii 

Teplota topenia/tuhnutia:  Dáta nie sú k dispozícii 

Počiatočná teplota varu a destilačný 

rozsah:  

Dáta nie sú k dispozícii 

Teplota vzplanutia:  Dáta nie sú k dispozícii 
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Rýchlosť odparovania:  Dáta nie sú k dispozícii 

Horľavosť (tuhá látka, plyn):  Zápalky sú horľavé a môžu sa vznietiť, ak teplota prekročí 180 °C  

Horné/dolné limity horľavosti alebo 

výbušnosti:  

Dáta nie sú k dispozícii 

Tlak pár:  Dáta nie sú k dispozícii 

Hustota pár:  Dáta nie sú k dispozícii 

Relatívna hustota:  Dáta nie sú k dispozícii 

Rozpustnosť (rozpustnosti):  Približne 10 mg každé zápalky je rozpustné vo vode 

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:  Dáta nie sú k dispozícii 

Teplota samovznietenia:  Dáta nie sú k dispozícii 

Teplota rozkladu: Dáta nie sú k dispozícii 

Viskozita:  Dáta nie sú k dispozícii 

Výbušné vlastnosti:  Dáta nie sú k dispozícii 

Oxidačné vlastnosti: Dáta nie sú k dispozícii 

9.2. Iné informácie 

Neuvádza sa  

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita  

10.1. Reaktivita 
Za bežných podmienok nie sú známe žiadne zvláštne riziká reakcie s inými látkami. 

10.2. Chemická stabilita 
Zápalky sú úplne stabilné za všetkých normálnych podmienok a majú dlhú životnosť. Ak sa namočí a následne 

vyschnú, horiace vlastnosti výrobku môžu byť nepriaznivo ovplyvnené. 

10.3.  Možnosť nebezpečných reakcií 
Nie sú známe. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Nie sú známe. 

10.5. Nekompatibilné materiály 
Nie sú známe. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
Nie sú známe. 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie  

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 

Akútna toxicita 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

- LD50 ,orálne, potkan (mg.kg
-1

): Dáta nie sú k dispozícii 

- LD50, dermálne, potkan alebo králik (mg.kg
-1

): Dáta nie sú k dispozícii 

- LC50, inhalačne, potkan (mg.l
-1

): Dáta nie sú k dispozícii 

Poleptanie kože/podráždenie kože  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Mutagenita zárodočných buniek  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Karcinogenita  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Reprodukčná toxicita  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 
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Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Aspiračná nebezpečnosť 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Iné informácie 

Väčšina zložiek zápaliek sú inertné nebezpečné materiály. Tieto nebezpečné materiály v súčasnej dobe sú 

chlorečnan draselný a červený amorfný fosfor. Najnižšia smrteľná dávka u človeka chlorečnanu draselného je 

LDLo = 429 mg/kg telesnej hmotnosti (Register toxických účinkov chemických látok, vydal Národný inštitút 

pre pracovnú bezpečnosť a ochranu zdravia, USA).  

Každá zápalková hlavička obsahuje približne 10 mg chlorečnanu draselného. 

Červený amorfný fosfor je považovaný za netoxický (LD50 orálne – potkan 15 000 mg/kg telesnej hmotnosti). 

ODDIEL 12: Ekologické informácie   

12.1. Toxicita 

- LC50, 96 hod., ryby (mg.l
-1

): Dáta nie sú k dispozícii 

- EC50, 48 hod., kôrovce (mg.l
-1

): Dáta nie sú k dispozícii 

- IC50, 72 hod., riasy (mg.l
-1

): Dáta nie sú k dispozícii 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 
Použité zápalky a škatuľky sa ľahko biologicky rozkladajú. 

12.3. Bioakumulačný potenciál 
Dáta nie sú k dispozícii.  

12.4. Mobilita v pôde 
Dáta nie sú k dispozícii. 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
Zmes neobsahuje látky vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. 

12.6.  Iné nepriaznivé účinky 
Zápalky neobsahujú ťažké kovy a nevypúšťajú oxid siričitý pri horení. Zápalky sú vyrobené prevažne 

z prírodných surovín a majú veľmi obmedzený vplyv na životné prostredie. Chlorečnan draselný je herbicíd, ale 

pri horení je prevedený do ekologicky neškodné zlúčeniny chloridu draselného. 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní  

13.1. Metódy spracovania odpadu 
Katalógové čísla druhov odpadov priraďuje užívateľ na základe použitej aplikácie výrobku a ďalších skutočností. 

Veľká množstvá zápaliek môžu byť uložené na skládku alebo kontrolovane spaľované v schválenom spaľovacom 

zariadení. 

Doporučený spôsob zneškodňovania pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 

Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložiť do označených nádob na zber odpadu a označený odpad odovzdať 

na odstránenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na túto 

činnosť. 

Právne predpisy o odpadoch 

Zákon č. 79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Keď sa výrobok a jeho obal stanú 

odpadom, musí im držiteľ odpadu priradiť kód odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov. Zákon č. 119/2010 Z.z., o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov 

ODDIEL 14: Informácie o doprave  

 

14.1. Číslo OSN UN 1944 
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14.2. Správne expedičné označenie OSN ADR/RID: 

ZÁPALKY, BEZPEČNOSTNÉ (knižka, karta alebo 

škrtacia škatuľka) 

IMDG, ICAO/IATA: 

MATCHES, SAFETY (book, card or strike on box) 

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre 

dopravu 
4.1 

14.4. Obalová skupina  III 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie  Nie  

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre 

užívateľa  
Nie sú známe 

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa 

prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC  
Nie sú známe  

EmS: F-A, S-I 

ODDIEL 15: Regulačné informácie  

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

a životného prostredia 
Obmedzenia týkajúce sa zmesi alebo látok obsiahnutých v prílohe XVII nariadenia REACH: žiadne. 

Kandidátska listina (zoznam SVHC látok) – článok 59 nariadenia REACH: žiadne. 

Látky podliehajúce autorizácii (príloha XIV nariadenia REACH): žiadne. 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 

chemikálií (REACH) 

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

(CLP) 

Zákon č. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) 
vrátanie vykonávacích predpisov  

Zákon č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 137/2010 Z.z., o ovzduší 

Zákon č. 364/2004 Z.z., o vodách (vodný zákon), v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov 

Nariadenie vlády č. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti   
Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti. 

ODDIEL 16: Iné informácie 

Zmeny karty bezpečnostných údajov   
Dátum vydania karty bezpečnostných údajov výrobcu: 26. 11. 2008 

História revízií: 

Verzia Dátum Zmeny  

0.0 14. 5. 2014 Prvé vydanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 

1.0 27. 1. 2016 Formálna úprava formulára podľa nařriadenia Komisie (EU) 2015/830 
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Legenda k skratkám a akronymom  
CAS  Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látok - viac na www.cas.org) 

ES  číselný identifikátor chemických látok pre zoznamy EINECS, ELINCS a NLP 

PBT  látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické 

vPvB  látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne 

NPEL najvyšší prípustný expozičný limit 

LD50  hodnota označuje dávku, ktorá spôsobí smrť 50 % zvierat po jej podaní 

LC50  hodnota označuje koncentráciu, ktorá spôsobí smrť 50 % zvierat po jej podaní 

EC50  koncentrácia látky, pri ktorej dochádza u 50 % zvierat k efektívnemu pôsobeniu na organizmus 

IC50  polovica maximálnej inhibičnej koncentrácie, pri ktorej dochádza k pôsobeniu na organizmus 

SVHC Substances of Very High Concern - látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy 

DNEL Derived No Effect Level (odvodená hladina látky, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom) 

PNEC Predicted No Effect Concentration (predpokladaná koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza 

k žiadnym účinkom) 

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov  
Informácie tu uvedené vychádzajú z našich najlepších znalostí a súčasnej legislatívy. Karta bezpečnostných 

údajov bola ďalej spracovaná na základe originálu karty bezpečnostných údajov poskytnutej výrobcom. 

Zmes bola hodnotená a klasifikovaná podľa nariadenia (ES) č 1272/2008 pomocou výpočtovej metódy 

(nebezpečnosť pre zdravie a životné prostredie) a na základe údajov zo skúšok (v prípade fyzikálnej 

nebezpečnosti). 

Zoznam relevantných výstražných upozornení a bezpečnostných upozornení použitých v karte 

bezpečnostných údajov  
Žiadne. 

Pokyny pre školenie 
Pozri zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov 

Iné informácie 
Ďalšie informácie poskytne: pozri oddiel 1.3. 

Karta bezpečnostných údajov je odborným kvalifikovaným materiálom podľa platných právnych predpisov. 

Akékoľvek úpravy bez súhlasu odborne spôsobilej osoby sú zakázané. 

Produkt by nemal byť použitý pre žiadny iný účel, než pre aký je určený (oddiel 1.2). Pretože špecifické 

podmienky použitia sú mimo kontroly dodávateľa, je na zodpovednosti používateľa, aby prispôsobil predpísané 

upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska 

bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku. 

 

http://www.cas.org/

