
Tmel na dřevo - FORWOOD 

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
               podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 
 
Dátum vydania/revízie: 16.5.2010/30.4.2015 
 

1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
1.1. Identifikátor produktu 

Názov produktu:     Tmel na dřevo - FORWOOD 
Identifikačné číslo:   - 
Registračné číslo:   nie aplikované pre zmes 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 
Identifikované použitia:  vodou riediteľný vyrovnávací tmel s organickým spojivom   na úpravu 
povrchu stavebných materiálov, na predaj spotrebiteľovi aj na odborné/priemyselné použitie 
Neodporúčané použitia:     nie sú známe 

 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
Spoločnosť:                           KM PLUS spol. s r.o. 
Adresa:                             Tyršova 86, 538 51 Chrast, Česká republika 
Identifikační číslo:   25961101 
Telefón:    +420 777 948 022 
Informácie k výrobkom:               www.kmplus.cz 
Informácie k bezpečnostnému listu: Mgr. Kovárník  kmplus@kmplus.cz 
1.3. Núdzové telefónne číslo 

Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – telefón 02/547 741 66 
 

2. Identifikácia nebezpečnosti 
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

Celková klasifikácia zmesi:  zmes nie je klasifikovaná ako  nebezpečná (v zmysle Zákona č. 350/2011 
Zb., Českej republiky) 
Nepriaznivé účinky na zdravie človeka:  pri dodržaní pokynov na použitie nemá nebezpečné účinky 
Nepriaznivé účinky na životné prostredie:  pri dodržaní pokynov na použitie nemá nebezpečné účinky 
Fyzikálno-chemické nebezpečne:    nie je 
Klasifikácia podľa smernice  1999/45/ES 
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná 
Klasifikácia – 
R-vety – 
Úplné znenie tu uvedených klasifikácií a R – viet nájdete v oddiely 16. 
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP) viď oddiel 16 

2.2. Prvky označovania 
Nebezpečné látky –  
Výstražný piktogram – 
Výstražné slovo – 
R-vety- 
S-vety – 
Doplňujúce informácie na štítku – 

2.3. Iná nebezpečnosť 
Kritériá pre látky PBT alebo vPvB:  zmes neobsahuje látku PBT alebo vPvB v koncentráciách 0,1% 
alebo vyšších posudzované podľa kritérií 
Prílohy XIII nariadenia REACH 
Nebezpečnosti, ktoré nemajú vplyv na klasifikáciu:   nie sú známe 
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K dátumu vyhotovenia karty bezpečnostných údajov nie sú obsiahnuté látky zaradené na 
kandidátskej listine (zoznam SVHC látok) pre zaradenie do prílohy XIV nariadenia REACH alebo sú 
prítomné v zmesi v koncentrácii nižšej, ako je uvedené v čl. 56 od. 6 nariadenia REACH. 
 

3. Zloženie/informácie o zložkách 
3.1. Látky 

Produkt je zmesou viacerých látok. 
3.2. Zmesi 

Charakteristika zmesi: zmes vody, plnív, pigmentov, kopolymérnej disperzie, reologických činidiel, 
konzervantov a pomocných aditív 
Koncentrácia %: 
Hmotnostná klasifikácia podľa smernice 67/548/EHS 
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Obsiahnuté nebezpečné látky:  nie sú obsiahnuté látky, ktoré splňujú kritéria pre klasifikáciu 
Typ identifikátoru produktu 
Číslo identifikátoru 
Názov látky 
Registračné číslo podľa nariadenia REACH (pokiaľ je k dispozícii) 
CAS 
 

4. Opatrenia prvej pomoci 
4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

Ak sa prejavia zdravotné  problémy alebo v prípade pochybností vyhľadajte lekársku pomoc. Lekárovi 
poskytnite  informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého 
do stabilizovanej polohy na boku, s mierne zaklonenou hlavou a dbajte na  priechodnosť dýchacích 
ciest.  Nevyvolávajte zvracanie. Ak postihnutý zvracia sám, dbajte aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov. 
Pri vdýchnutí: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch a zaistite telesný a duševný kľud.  Zabráňte 
prechladnutiu. Ak pretrváva podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. 
Pri kontakte s pokožkou:  Odstrániť znečistený odev z tela, zasiahnutú pokožku umyť vodou 
a mydlom,  prípadne ošetriť reparačným krémom. V prípade pretrvávajúcich problémov vyhľadajte 
lekársku pomoc/ošetrenie. 
Pri kontakte s očami: Niekoľko minút postihnuté oko  opatrne vyplachovať veľkým množstvom čistej 
vody, vybrať kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich môžeme ľahko vybrať, pokračovať vo 
vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie oka, vyhľadať lekársku pomoc/ošetrenie. 
Pri požití:  Dôkladne vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody, v prípade požitia väčšieho množstva 
alebo v prípade neistoty či problémov, vyhľadať lekársku pomoc/ošetrenie. 
Vlastná ochrana poskytovateľa:   žiadne opatrenia prvej pomoci nie sú požadované. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  

Pri vdýchnutí:  Dlhodobé vdychovanie  môže u citlivých jedincov vyvolať nevoľnosť alebo spôsobiť 
podráždenie slizníc či bolesť hlavy. 
Pri kontakte s pokožkou:  Pri dlhodobom pôsobení alebo u citlivých jedincov môže vyvolať 
senzibilizáciu, začervenanie, vyrážku.  
Pri kontakte s očami:  Pri kontakte s očami môže spôsobiť ich podráždenie alebo začervenanie. 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
V prípade, že príznaky akéhokoľvek zasiahnutia (napr. podráždenie) vyvolané kontaktom s týmto 
výrobkom po poskytnutí prvej pomoci neodznejú, vyhľadajte lekársku pomoc predložte túto kartu 
bezpečnostných údajov. 
Klinické skúšky a lekárske sledovanie oneskorených účinkov nie sú dostupné. Protilátky 
a kontraindikácie nie sú známe. 
 

5. Protipožiarne opatrenia 



5.1. Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky:  Hasiace pena, hasiaci prášok. Zmes nie je horľavá, hasiace prostriedky 
prispôsobiť okoliu požiaru. 
Ne vhodné hasiace prostriedky:   nie sú známe 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Žiadne zvláštne opatrenia nie sú známe. 

5.3. Rady pre požiarnikov 
Žiadne zvláštne opatrenia v spojitosti s výrobkom nie sú požadované. 
Všeobecne:  nevstupovať do priestoru požiaru bez zodpovedajúceho ochranného oblečenia 
a nezávislého dýchacieho prístroja. Uzavrite ohrozený priestor a zabráňte vstupu nepovolaným 
osobám. Hasiť je potrebné z vyvýšeného miesta alebo proti smeru vetra. Vodu, ktorá bola použitá na 
hasenie a bola kontaminovaná produktom, zneškodnite v súlade s platnou legislatívou.  
 

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 

Žiadne zvláštne opatrenia nie sú požadované. Dodržovať bežné bezpečnostné opatrenia pri práci 
a bežné pracovné a hygienické predpisy. 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
Zabrániť úniku väčšieho stopového množstva produktu do kanalizácie. Zabrániť úniku do 
povrchových a podzemných vôd alebo pôdy.  Zabrániť ďalšiemu úniku do životného prostredia 
a úniku do okolitého životného prostredia.  Pri rozsiahlejšom úniku do životného prostredia 
postupovať podľa miestnych predpisov (zákon o vodách,...) a kontaktovať príslušné odbory životného 
prostredia miestnych úradov alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia. 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 
Pri úniku produktu, pokiaľ dôjde k znehodnoteniu a nie je možné produkt odčerpať na opätovné 
použitie, posypať únik inertným materiálom (sorbenty, piesok, piliny, zemina a pod.) a nasiaknutý 
znečistený materiál uložiť do nádob na zber odpadu.  Uniknutý vyschnutý produkt mechanicky 
odstrániť a uložiť do nádob na zber odpadu.  Ak hrozí riziko úniku do kanalizácie, vytvoriť  ohradenie 
produktu či zakryť kanalizačnú vypusť. 

6.4. Odkaz na iné oddiely 
Riaďte sa taktiež ustanovením oddielu 8 a 13 tejto karty bezpečnostných predpisov. 
 

7. Zaobchádzanie a skladovanie 
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Pri nanášaní a schnutí výrobku je potrebné zaistiť dôkladné vetranie na pracovisku. Zabrániť kontaktu 
s pokožkou a očami. Používať osobné ochranné pomôcky, viď oddiel 8. Kontaminovaný pracovný 
odev môže byť po vyčistení znovu použitý. Po skončení práce si dôkladne umyť ruky či inú znečistenú 
časť tela vodou a mydlom. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Výrobok uchovávať v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Skladovať pri teplotách +3 až +30°C. 
Výrobok nesmie zmrznúť. 

7.3. Špecifické konečné použitia 
Vody použité na oplachovanie zlikvidujte v súlade s miestnymi a národnými predpismi. 
 

8. Kontroly expozície/osobná ochrana 
8.1. Kontrolné parametre 

Expozičné limity podľa Nariadenia vlády č. 361/2007 Zb., Českej republiky:  nie sú 
Názov látky 
CAS 
PEL (mg/m3) 
NPK-P (mg/m3) 



Poznámka 
8.2. Kontroly expozície 

Zaistiť dostatočné vetranie na pracovisku  v dobe aplikácie aj v priebehu schnutia produktu. Zabrániť 
kontaktu s pokožkou a očami. Používať osobné ochranné pracovné pomôcky. Po skončení práci si 
dôkladne umyť ruky a tvár prípadne ďalšiu znečistenú časť tela vodou a mydlom Pri práci nejesť, 
nepiť a nefajčiť. Kontaminovaný odev vymeniť za čistý. Výrobok uchovávať v pôvodných dobre 
uzatvorených obaloch pri teplotách +3 až +30°C. 

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie 
Zaistiť dostatočné vetranie na pracovisku v dobe aplikácie aj v priebehu schnutia produktu. Zaistiť, 
aby s produktom pracovali osoby používajúce osobné ochranné pomôcky, pri práci nejedli, nepili 
a nefajčili. Technickými a organizačnými opatreniami je potrebné dosiahnuť takého stavu,  aby 
nebola prekročená najvyššia prípustná koncentrácia látky v pracovnom prostredí a aby bol vylúčený 
priamy kontakt s látkou. 

8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia 
Ochrana očí/tváre:  V prípade, že hrozí nebezpečne kontaktu výrobku s očami  použiť tesne 
priliehajúce ochranné okuliare. 
Ochrana rúk:  Zabrániť expozícii použitím vhodných ochranných pracovných rukavíc odolných voči 
produktu. Pri výbere rukavíc na konkrétnu aplikáciu by sa malo prihliadať ku všetkým súvisiacim 
faktorom; medzi iným aj k iným chemikáliám,  s ktorými môžeme prísť do kontaktu,  fyzikálnym 
požiadavkám (ochrana proti prerezaniu a prepichnutiu, zručnosť, tepelná ochrana), možným 
telesným reakciám na materiál rukavíc  a pokynom a špecifikáciám dodávateľa rukavíc. Pri 
opakovanom použití rukavíc, pred vyzlečením, rukavice očistite a uskladnite na dobre vetranom 
mieste. 
Ochrana kože:  Vhodný pracovný odev s dlhými rukávmi a pokrývkou hlavy, uzatvorená pracovná 
obuv. 
Ochrana dýchacieho ústrojenstva: Pri dostatočnom vetraní nie je požadovaná. V prípade 
nedostatočnej ventilácie použiť ochrannú dýchaciu masku s filtrom popr. Respirátor. 
Tepelné nebezpečenstvo:  nie je 

8.2.3. Kontroly expozície životného prostredia 
Dodržujte podmienky pri manipulácii a skladovaní, menovite zabráňte úniku väčšieho  ako stopového  
množstva produktu do kanalizácie a zabráňte úniku do povrchových a podzemných vôd alebo pôdy. 
 

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vzhľad Pastovitá hmota rozličnej farby pozostávajúca 
z vodnej disperzie 

Zápach Slabý,  technický 

Prahová hodnota zápachu Údaje nie sú k dispozícii 

pH (pri 20°C) 8 - 10 

Teplota  topenia/tuhnutia Údaje nie sú k dispozícii 

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah Údaje nie sú k dispozícii 

Teplota vzplanutia Údaje nie sú k dispozícii 

Rýchlosť odparovania Údaje nie sú k dispozícii 

Horľavosť produktu Nie je horľavý 

Horná medza výbušnosti alebo horľavosti Údaje nie sú k dispozícii 

Dolná medza výbušnosti alebo horľavosti Údaje nie sú k dispozícii 

Tlak pár Údaje nie sú k dispozícii 

Hustota pár Údaje nie sú k dispozícii 

Relatívna hustota (g/cm3)(pri 20°C) Cca 1,69 

Rozpustnosť Produkt je miesiteľný s vodou 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda Údaje nie sú k dispozícii 



Teplota samovznietenia Produkt nie je samozápalný 

Teplota rozkladu Údaje nie sú k dispozícii 

Viskozita (SP6, RPM 60, pri 20  0,5°C)(mPa.s) Údaje nie sú k dispozícii 

Výbušné vlastnosti Produkt nemá výbušné vlastnosti 

Oxidačné vlastnosti Produkt nemá oxidačné vlastnosti 

9.2. Iné informácie 
Celkový obsah VOC vo výrobku                                     <0,18 % hmotnostných 
Najvyšší obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie.     3 g/l 
 

10. Stabilita a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita:   
V bežných podmienkach nie sú známe žiadne zvláštne riziká reakcií s inými látkami. 

10.2. Chemická stabilita 
V bežných podmienkach okolitého prostredia pri skladovaní a manipulácii je stabilný. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 
Nebezpečné reakcie nie sú známe. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Zamrznutie a vystavenie dlhodobému slnečnému žiareniu skladovaného výrobku Vystavenie vysokým 
teplotám. 

10.5. Nekompatibilné materiály 
Potraviny, nápoje, krmivá, silné oxidačné činidlá, silné kyseliny. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
Pri vystavení vysokej teplote môžu po 
 

11. Toxikologické informácie 
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 

Akútna toxicita 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
LD50, orálne, potkan (mg.kg-1)     údaje nie sú k dispozícii 
LD50, orálne, myš (mg.kg-1)          údaje nie sú k dispozícii 
LC50, inhalačne, potkan (mg.m-3)     údaje nie sú k dispozícii 
Dráždivosť 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
Žieravé vlastnosti 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
Senziblizácia 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. Senzibilizačné účinky môžu 
nastať u citlivých osôb pri priamom kontakte s pokožkou a sliznicami. 
Toxicita po opakovanej dávke 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
Karcinogenita 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
Mutagenita 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
Reprodukčná toxicita 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 

11.2. Iné informácie 
Nie sú uvedené 
 



12. Ekologické informácie 
12.1. Toxicita 

Posúdenie pre zmes nebolo prevedené. Zmes neobsahuje látku PBT alebo vPvB v koncentráciách 
0,1% alebo vyšších posudzovaných podľa kritérií prílohy XIII nariadenia REACH. 
12.6. Iné nepriaznivé účinky 
Nie sú 
 

13. Opatrenia pri zneškodňovaní 
13.1. Metódy spracovania odpadu 

a) Vhodné metódy likvidácie látky alebo zmesi, znečisteného obalu 
Katalógové čísla druhov odpadov zaraďuje užívateľ na základe použitej aplikácie výrobku a ďalších 
skutočností. Nesmie  sa zneškodňovať spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievať do kanalizácie. 
Kód odpadu: 08 01 12 iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 
Obaly: 15 01 02   plastové obaly 
Odpady z čistenia: 15 02 03 Absorpčné činidlá, filtrační materiál, čistiace tkaniny a ochranné odevy 
neuvedené pod číslom 15 02 02. 
Odporúčaný spôsob zneškodňovania prípravku pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie 
Nepoužitý prípravok a znečistený obal uložiť do označených nádob na zber odpadu a označený odpad 
odovzdať kvalifikovanej osobe na zneškodnenie. 
Odporúčaný spôsob zneškodňovania prípravku pre spotrebiteľa 
Spracovanie odpadu: nepoužitý prípravok nevylievať do kanalizácie.  Použitý, riadne vyprázdnený  
a vymytý obal odovzdať na zberné miesto pre obalové odpady.  Nepoužitý prípravok alebo obal so 
zvyškami výrobku odniesť na miesto, ktoré určí obec na odkladanie nebezpečných odpadov alebo 
odovzdať kvalifikovanej osoba s príslušnou licenciou. 
b)fyzikálne/chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob spracovania odpadov 
Nie sú známe 
c)zabránenie  zneškodňovania odpadov prostredníctvom kanalizácie 
Bežnými prostriedkami zabrániť úniku väčšieho ako stopového množstva produktu do kanalizácie. 
d)osobitné bezpečnostné opatrenia 
nie sú 
 

14. Informácie o doprave 
Produkt nepodlieha predpisom na dopravu nebezpečných vecí (ADR). 

14.1. Číslo OSN:                              nepodlieha predpisom 
14.2. Správne expedičné označenie OSN:        nepodlieha predpisom 
14.3. Trieda nebezpečnosti  pre dopravu:       nepodlieha predpisom 
14.4. Obalová skupina:                                        nepodlieha predpisom 
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie:   nie 
14.6. 14.6. osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:    nie sú známe 
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC: nie 

sú známe 
 

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

a životného prostredia 
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006/ES o registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemických látok, v platnom znení, 
Smernica Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva č. 67/548/EHS o zbližovaní právnych 
a správnych predpisov týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných  látok, 
v platnom znení, 



Smernica Európskeho parlamentu a Rady 199/45/ES o zbližovaní právnych a správnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných prípravkov, 
v platnom znení 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008/ES o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí (CKLP),  v platnom  znení 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávaní biocidných prípravkov na trh 
a ich používanie 
Zákon č. 350/2011 Zb.,  ČR,  o chemických látkach a chemických zmesiach vrátane prevádzajúcich 
predpisov 
Zákon č. 258/2000 Zb. ČR, o verejnom zdraví, v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 262/2006 Zb. ČR, zákonník práce, v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 201/2012 Zb. ČR, o ochrane ovzdušia, v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 254/2001 Zb. ČR, o vodách, v znení  neskorších predpisov, 
Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb. ČR, ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia zamestnancov 
pri práci 

15.2.  Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
Nebolo prevedené 
 

16. Iné informácie 
Legenda ku skratkám 
CAS:  Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látok – viac na www.cas.org) 
ES: číselný identifikátor chemických látok pre zoznam EINECS, ELINCS a NLP (viac na 
http://ecb.jrc.ec.europa.eu) 
PBT: látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické 
vPvB:  látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne 
NPK-P: najvyššia prípustná koncentrácia chemickej látky v pracovnom prostredí, dlhodobý (8 hod) 
PEL: prípustný expozičný limit chemickej látky v pracovnom prostredí 
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 účinnému pôsobeniu na organizmus 
IC50: polovica maximálnej inhibičnej koncentrácie, pri ktorej dochádza k pôsobeniu na organizmus 
SVHC: Subsstances of Very High Concern – látky vzbudzujúce mimoriadne obavy 
DNEL: Derived No Effect Level (odvodená koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým 
účinkom) 
PNEC: Predicted No Effect Ceoncentration (odhad koncentrácie látky, pri ktorej nedochádza 
k nepriaznivým účinkom) 
RPM: otáčky za minútu 
SP6: č. meracieho vretena viskozimetra Brookfield 
VOC: prkchavé organické látky 
Dôležité odkazy na literatúru a zdroje dát 
Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe karty bezpečnostných údajov zmesí/látok 
použitých vo výrobku. 
Zoznam príslušných R-viet, štandardných viet o nebezpečnosti a klasifikačných kódov v tejto karte 
bezpečnostných údajov 
Nie sú použité 
Pokyny pre školenie 
Všeobecné školenia pre bezpečnú prácu s chemickými látkami a zmesami. 
Iné informácie 
Táto Karta bezpečnostných údajov je kvalifikovaným materiálom podľa platných právnych predpisov. 
Akékoľvek úpravy bez súhlasu kvalifikovanej osoby sú zakázané. Produkt by nemal byť použitý na iný 
účel, než na aký je určený (oddiel 1.2.). 

http://www.cas.org/
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/


Pretože špecifické podmienky použitia sa nachádzajú mimo kontrolu dodávateľa, je zodpovednosťou 
užívateľa, aby prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Údaje v tejto 
Karte bezpečnostných údajov sa zakladajú na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach 
a popisujú produkt z hľadiska bezpečnostných požiadaviek. Údaje v žiadnom prípade nenahradzujú 
kvalitatívnu špecifikáciu výrobku. 
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP) 
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná. 
Kódy triedy a kategórie nebezpečnosti – 
Kódy štandardných viet o nebezpečnosti – 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 

 


