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ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 

 1.1. Identifikátor produktu 

Látka/zmes: zmes 

Obchodný názov: DENAS  UNIVERZÁL 

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

Relevantné 

identifikované 

použitia: 

Vodou riediteľný univerzálny akrylátový email, určený na povrchové krycie nátery 

drevených a kovových povrchov, vhodné aj pre povrchové úpravy hračiek a výrobkov pre 

deti vo veku do 3 let (podľa STN EN 71) a výrobkov, určených pre styk s potravinami. 

Použitia, ktoré sa 

neodporúčajú: 

Pred použitím si pozorne prečítajte klasifikáciu a označovanie a informácie o produkte.  

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Dodávateľ: Výrobca:   DENAS COLOR a.s. 

Sokolovská 1174/17, 743 01 Bílovec, ČR 

47677732 

+420 556 412 038 / +420 556 410 263 

denas@denas.cz 

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 

Klasifikácia podľa 

nariadenia (ES) č. 

1272/2008 [CLP]: 

Kategória nebezpečenstva: 

--- 

Výstražné upozornenia: 

--- 

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/2008. 

2.2. Prvky označovania 

podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 

Výstražné piktogramy: Odpadajú. 

Výstražné slovo: Odpadá.  

Výstražné upozornenia: Odpadajú. 

Ďalšie výstražné upozornenia: Odpadajú. 

Bezpečnostné upozornenia: Odpadajú. 

Nebezpečné zložky, ktoré musia byť uvedené na etikete: odpadá 

Hmatatelná výstraha pre nevidomé na obale určeném spotřebiteľovi: odpadá 

2.3. Iná nebezpečnosť 

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako PBT alebo vPvB,  nie je uvedená v prílohe XIV nariadenia REACH, 

ani na kandidátskom zozname pre prílohu XIV nariadenia REACH. 

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
3.1. Látky 

Produkt je zmesou. 

3.2. Zmesi 

Zmes neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné pre zdravie a životné prostredie v koncentráciách, ktoré by 

mali byť brané do úvahy pre klasifikáciu a označovanie. 

ODDIEL 4: OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci: 
Pri obvyklom použití nedochádza k situáciám, kedy by bola potrebná okamžitá lekárska pomoc.  

Po vdýchnutí: Pri nevoľnosti opustite pracovisko, premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch a uvoľnite 

odev.  

Po kontakte s Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo 
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pokožkou: riedidlá.  

Po kontakte s 

očami: 

Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate a vyplachujte pri otvorených viečkach 

aspoň 15 minút čistou tečúcou vodou. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je 

pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte odbornú 

lekársku pomoc. 

Po požití: Vypláchnite ústa vodou (iba za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí), nevyvolávajte 

zvracanie a vyhľadajte lekárske ošetrenie. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: 

Po vdýchnutí: Nie sú známe. 

Po kontakte s 

pokožkou: 

Nie sú známe. 

Po kontakte s 

očami: 

Môže sa objaviť slzenie,  pocit cudzieho telesa v oku. 

Po požití: Môže vyvolať podráždenie tráviaceho traktu, spojené s nevoľnosťou. 

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

Okamžitá lekárska pomoc nie je spravidla potrebná. Klinické skúšky a lekárske sledovanie oneskorených 

účinkov nie sú dostupné. Protilátky a kontraindikácie nie sú známe.  

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky: Vodná hmla, pena, hasiaci prášok, CO2 

Nevhodné hasiace prostriedky: Z bezpečnostných dôvodov priamy prúd vody. 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Uzatvorené nádoby so zmesou odstráňte, pokiaľ možno, z blízkosti požiaru. 

5.3. Rady pre požiarnikov 

Používať vybavenie pre hasičov vrátane izolačného dýchacieho prístroja. Zabrániť úniku použitých hasiacich 

prostriedkov do kanalizácie a vodných zdrojov. 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 

Pre iný ako pohotovostný personál: Zaistite dostatočné vetranie priestoru a zabráňte ďalšiemu úniku. Pri 

likvidácii úniku používajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky uvedené v oddiele 8.  

Pre pohotovostný personál: Neuvádza sa. 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zabráňte úniku do životného prostredia, zabráňte vniknutiu do kanalizácie a vodných tokov.  

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šírenia a čistenie 

Zabráňte širokému rozliatiu. Rozliaty materiál zhromaždite, pokiaľ je to možné, absorbujte pomocou sorpčného 

materiálu (vapex, piliny a pod.) a znečistený sorbent uložte do vhodnej nádoby pre zber odpadov. Spôsob 

likvidácie je uvedený v oddiele 13. Po odstránení uniknutej zmesi umyte dekontaminované plochy vodou. 

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá. 

6.4. Odkaz na iné oddiely  

Ak nepoužívate osobné ochranné pracovné prostriedky, riaďte sa ustanoveniami oddielu 8. Zozbieraný materiál 

zneškodňujte v súlade s platnými predpismi , viď oddiel 13 tejto KBÚ. 

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Postupujte v súlade s návodom na použitie. Používajte OOPP podľa oddielu 8.  

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Skladujte v originálnom dobre uzatvorenom obale v chladných, suchých a dobre vetraných priestoroch, pri 

teplotách + 5 až + 25 °C. Chráňte pred mrazom. Uchovávajte zmes oddelene od nápojov, potravín, krmív a 

liekov. Skladujte mimo dosahu detí. 

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia) 

Nepoužívajte zmes po záručnej dobe. 
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ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
8.1. Kontrolné parametre  

8.1.1. Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z. o 

ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci pre látky neboli 

stanovené. 

8.1.2 Biologické medzné hodnoty (BHM) 

Najvyššie biologické medzné hodnoty (BHM) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č.355/2006 Z.z. v znení 

neskorších predpisov v zmesi neboli stanovené.  

8.2. Kontroly expozície 

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie: Všeobecne platí zaistenie dobrého vetrania.  

8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: 

O použití osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri konkrétnej práci rozhoduje zamestnávateľ, 

predovšetkým podľa charakteru vykonávanej práce a technického zabezpečenia ochrany a tiež po vyskúšaní 

niektorých OOPP pre konkrétnu prácu. Konkrétne musí vybrať najvhodnejší druh ochranných rukavíc po 

preskúšaní rôznych komerčne dostupných výrobkov, predovšetkým podľa ich odolnosti voči tejto zmesi. Podľa 

ich trvanlivosti rozhodne o frekvencii ich výmeny. Zamestnávateľ môže rozhodnúť o podstatnom obmedzení 

používať ďalej uvedené OOPP hlavne v prípade, že ochrana zamestnanca je dobre technicky zabezpečená. Môže 

tiež rozhodnúť o používaní ďalších OOPP, ak ide o mimoriadne záťažovú prácu súvisiacu s použitím tejto zmesi. 

Ochrana očí/tváre: Pri obvyklom použití neprichádza do úvahy. Pri práci nepoužívajte kontaktné 

šošovky. Pri striekaní alebo pri práci nad hlavou používajte osobné prostriedky na ochranu očí 

(ochranné okuliare s bočným krytom/uzatvorené okuliare/ochranný tvárový štít podľa STN EN 166 

(83 2401) 

Ochrana rúk: Vhodné ochranné rukavice s uvedeným kódom podľa STN EN 374-1 (83 2310) 

Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Při poškodení je potrebné rukavice ihneď 

vymeniť. Všeobecne platí: Výber vhodných ochranných rukavíc nezávisí len na materiáli, ale aj na 

ďalších kvalitatívnych znakoch, ktoré môžu byť dokonca značne rozdielne podľa výrobcov týchto 

prostriedkov. Pretože pre kombináciu látok, ktoré sú súčasťou tejto zmesi, nie sú ochranné rukavice, ktoré sú k 

dispozícii na túto zmes vyskúšané, je potrebné každý druh ochranných rukavíc pred použitím otestovať 

(vyskúšať). 

Ochrana kože: Celkový pracovný/ochranný odev z textilného materiálu napr. podľa STN EN 

14605+A1 (83 2721) Ochranný odev voči kvapalným chemikáliám, popr. podľa STN EN ISO 

13982-1 (83 2727) Ochranný odev pre použitie voči pevným časticiam chemikálií, poskytujúci 

ochranu celého tela voči rozptýleným pevným časticiam (odev typu 5) alebo iný ochranný odev 

označený piktogramom „ochrana proti chemikáliám“ podľa STN EN 340 (83 2701) Ochranné 

odevy. Uzatvorená pracovná obuv podľa STN EN ISO 20346 (83 2502) Osobné ochranné 

prostriedky, alebo podľa STN EN ISO 20347 (83 2503) Osobné ochranné prostriedky - Pracovná 

obuv.   

Ochrana dýchacích dýchacích ciest: Za normálnych podmienok (pri obvyklom použití zmesi) 

odpadá. Pri stálej práci, nedostatočnom vetraní, pri zlyhaní kontrolných a ventilačných systémov, pri 

zvýšenej koncentrácii pár napr. v zle vetrateľných priestoroch, pri haváriách a pod. je vhodný filter 

podľa STN EN 14387:2004 (832220) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a 

kombinované filtre. Typ masky, polomasky a pod. popr. potreba použitia izolačného dýchacieho prístroja sa 

stanoví podľa charakteru vykonávanej práce.   

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície:  

Vždy je potrebné postupovať podľa predpisov, týkajúcich sa ochrany životného prostredia. 

ODDÍL 9 : FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 

Kvapalina, s farbou podľa špecifikácie odberateľa. 

Zápach: Charakteristický. 

Prahová hodnota zápachu: Neuvádza sa. 
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pH (20°C): 7,5 - 10 

Teplota tuhnutia: Nestanovená. 

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: Nestanovená. 

Teplota vzplanutia: Neuvádza sa. 

Rýchlosť odparovania: Neuvádza sa. 

Horľavosť (tuhá látka, plyn): Zmes je nehorľavá. 

Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: Neuvádza sa. 

Tlak pár (20°C): Neuvádza sa. 

Hustota pár: Neuvádza sa. 

Relatívna hustota: 1,1 – 1,3 g.cm-3 

Rozpustnosť (20°C) (voda): Zmes je neobmedzene miešateľná s vodou. 

Rozpustnosť (20°C) (tuk): Neuvádza sa. 

Rozdeľovací koeficient: noktanol/voda: Neuvádza sa. 

Teplota vznietenia: Neuvádza sa. 

Teplota rozkladu: Neuvádza sa. 

Viskozita dynamická (20°C)(mPa.s) Neuvádza sa. 

Viskozita kinematická (40°C)(mm2/s): Neuvádza sa. 

Výbušné vlastnosti: Zmes nie je výbušná. 

Oxidačné vlastnosti: Nevykazuje oxidačné vlastnosti. 

Vodivosť: Nevzťahuje sa. 

Trieda plynu: Nevzťahuje sa. 

Obsah prchavých organických látok: 4 

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 

Za normálneho spôsobu použitia a pri dodržaní skladovacích podmienok podľa oddielu 7 je zmes stabilná, k 

rozkladu nedochádza. 

10.1 Reaktivita 

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok. 

10.2 Chemická stabilita  

Za normálneho spôsobu použitia je zmes stabilná. Nie je potrebný stabilizátor v zmesi. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 

 Neuvádza sa možnosť nebezpečnej exotermickej reakcie. 

 Dôsledok zmeny fyzikálnych vlastností pre stabilitu a bezpečnosť zmesi: Odpadá. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť                                                                  Neuvádzajú sa. 

10.5 Nekompatibilné materiály                                                                                        Neuvádzajú sa. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu  

Za normálneho spôsobu použitia nevznikajú. 

Nebezpečné rozkladné produkty pri styku zmesi s vodou:                         Neuvádzajú sa.  

Možnosti rozkladu zmesi na nestabilné produkty:                                      Nie sú známe. 

ODDIEL 11 : TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1.Informácie o toxikologických účinkoch 

11.1.1   Látky              Nie je látka. 

11.1.2   Zmesi  

Pre zmes nie sú žiadne relevantné toxikologické údaje k dispozícii. 

Akútna toxicita 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu. 
Poleptanie kože/ podráždenie kože 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu. 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu. 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia 
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Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu. 

Mutagenita zárodečných buniek  

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu. 

Karcinogenita  

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu. 

Reprodukčná toxicita 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorázová expozícia 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu. 

Aspiračná nebezpečnosť 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu. 

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície 

K expozícii môže dôjsť vdychovaním, stykom s kožou aj náhodným požitím. 

Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami 
Nie sú známe. 

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície 

Nie sú známe. 

Interakčné účinky 

Nie sú známe. 

Informácie o zmesiach verzus informácie o látkách 

Zmes je hodnotená konvenčními výpočtovými metódami. 

Iné informácie 

Neuvádzajú sa. 

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1 Toxicita  

12.1.1 Zmes 

Akútna toxicita pre vodné a suchozemské organizmy 

Pre zmes nie sú žiadne relevantné ekotoxikologické údaje k dispozícii.   
Chronická toxicita zmesi 

Údaje nie sú k dispozícii. 

Akútna toxicita pre pôdne mikroorganizmy a makroorganizmy 

Údaje nie sú k dispozícii. 

Chronická toxicita 

Údaje nie sú k dispozícii. 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť  

Údaje nie sú k dispozícii. 

12.3  Bioakumulačný potenciál 

Nestanovený. Nepredpokladá sa schopnosť zmesi bioakumulovať. 

12.4.  Mobilita v pôde:  
Nestanovená 

12.5   Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Zmes neobsahuje látky PBT a vPvB. 

12.6   Iné nepriaznivé účinky 

Nie sú známe. 

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Zneškodňujte v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhlášky 284/2001 Z.z. o katalógu odpadov a 

doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Spôsoby odstraňovania zmesi: 
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Zneškodňuje sa na zaistenej skládke pre tieto odpady, v spaľovniach pre nebezpečné odpady, vybavených 

dvojstupňovým spaľovaním pri teplote 1 200°C v druhom stupni s následným čistením plynných splodín alebo v 

inom zariadení schválenom pre zneškodňovanie nebezpečných odpadov; postupuje sa pritom podľa zákona o 

odpadoch a podľa predpisov o zneškodňovaní odpadov. 

Spôsoby odstraňovania znečisteného obalu: 

Obaly je potrebné dokonale vyprázdniť. Po zodpovednom vyčistení môžu byť recyklované. S nevyčistenými 

obalmi sa nakladá ako s odpadmi samotnými; zneškodňujú sa na zaistenej skládke pre tieto odpady alebo v 

spaľovacích zariadeniach pre nebezpečné odpady, ktoré sú pre tento účel schválené; postupuje sa pritom podľa 

zákona o odpadoch a podľa predpisov o zneškodňovaní odpadov. 
Kód odpadu: 

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N 

„N“ – nebezpečný odpad  

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 

14.1 Číslo OSN: Nevzťahuje sa. 

14.2 Správne expedičné označenie OSN: Nevzťahuje sa. 

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Nevzťahuje sa. 

14.4 Obalová skupina: Nevzťahuje sa. 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nie je látkou znečisťujúcou more. 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: 

Zmes nie je nebezpečným produktom v zmysle medzinárodných a národných predpisov o preprave. Zmes 

prepravujte v bežných krytých čistých dopravných prostriedkoch, chránenú pred poveternostnými vplyvmi, 

oddelene od nápojov, potravín a krmív. 

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC: 

Nevzťahuje sa. Zmes nie je určená na hromadnú prepravu podľa týchto predpisov. 

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. 

Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (chemický zákon). 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. 12. 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o 

zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006. 

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 23.11.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia 

vlády Slovenskej republiky č.300/2007 Z.z. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov před rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci („Nariadenie vlády o ochrane zamestnancov“).  

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 453/2010 z 20. 5. 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). 

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 z 18.12.2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 

obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení směrnice 1999/45/ES a 

o zrušení nariadenia Rady (EHS) č.793/93 a nariadenia Komisie(ES) č.1488/94, smernice Rady76/769/EHS a smerníc Komisie 

91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. 

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o odpadoch“). 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.  

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 

16.1. Zmeny vykonané pri revízii:      - 
Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

16.2. Skratky a akronymy použité v karte bezpečnostných údajov 
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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 

16.3 Zdroje kľúčových dát 

 Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá požiadavkám Prílohy II Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia 453/2010/ES. Karta bezpečnostných údajov bola 

vypracovaná na základe kariet bezpečnostných údajov dodávateľov surovín, Databáza ECB ESIS: EINECS/ 

ELINCS, ECOTOX, US EPA, UBA a ďalšej literatúry. 

16.5. Úplný text výstražných upozornení, ktoré sú uvedené v bode 2 až 15 
--- 

16.6. Odporúčania na odbornú prípravu  

Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou 

zdravia a bezpečnosťou na pracovisku a s ochranou životného prostredia. Právnická alebo fyzická osoba, 

manipulujúca s touto chemickou zmesou sa musí zoznámiť s údajmi uvedenými v tejto karte bezpečnostných 

údajov a byť preškolená z bezpečnostných pravidiel. 

16.7. Ďalšie informácie: 

Hodnoty pre stanovenie emisných limitov : 

Hustota (g/cm
3
):                                                                                1,1-1,3  

ONL (obsah neprchavých látok – sušiny) (% obj.):                          30-47  

VOC (obsah organických rozpúšťadiel) (kg/kg):                 0,006-0,04 

TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg):                  0,003-0,02 

 Hraničná hodnota VOC (podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR 127/2011) (g/l):                                            130 

 Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave v ktorom je výrobok pripravený na použitie (g/l):  52 
             Kategória/podkategória (podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR 127/2011):                                               A/d  

Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania 

Zmes by nemala byť použitá pre žiadny iný účel než pre ktorý je určená (viď. oddiel 1.2). Pretože špecifické 

podmienky použitia látky/zmesi sa nachádzajú mimo kontrolu dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby 

prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. 
 


