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Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
 
1.1 Identifikátor produktu 
Obchodný názov výrobku:    Instasoft®  
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 
neodporúčajú  
Odporúčané použitie: prášková sanitárna přísada 
Neodporúčané použitie: zmes sa smie používať iba pre odporučené použitie 
1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov  
Dodávateľ slovenské verzie karty bezpečnostných údajov 
Meno alebo obchodne meno:  CAMPING GAZ CS s.r.o. 
Miesto podnikania alebo sídlo: Českomoravská 2408/1a, 18000 Praha 9 – Libeň, Česká 
republika 
Kontakty: telefón: +(420)284686711, fax: +(420)284686769, e-mail: obchod@campingaz.cz 
E-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov    
v slovenskom jazyku: jitka.krystufkova@volny.cz 
Dodávateľ originálne verzie karty bezpečnostných údajov 
Meno alebo obchodne meno:  Application des Gaz 
Miesto podnikania alebo sídlo: Route de Brignais – BP 55 
F 69563 Saint-Genis Laval Cedex 
R.C.S. Lyon B 572 051 571 
Kontakty: telefón: ++33(0)478868822 
E-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: 
campingaz.france@camping-gaz.tm.fr    
1.4  Núdzové telefónne číslo 
Národné toxikologické informačné centrum 
Limbová 5, 833 05 Bratislava 
Telefón: +421 2 54 774 166 (non-stop),  
telefón: +421 2 54 652307, fax:  +421 254 774 605, mobil: +421 911 166 066 
e-mail: ntic@ntic.sk 
 
Oddiel 2:  Identifikácia nebezpečnosti 
 
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi  
(Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)) 
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná 
Ďalšie informácie o nebezpečnosti: žiadne 
2.2 Prvky označovania 
(Označenie látky alebo zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008 (CLP)) 
Piktogram(y): žiadne 

Výstražné slovo: žiadne 
Výstražné upozornenia: žiadne  

Bezpečnostné upozornenia: žiadne  
Nebezpečné látky uvedené na štítku: nie je povinné uvádzať 
Ďalšie informácie o nebezpečnosti: žiadne  
Označenie podľa nariadenia ES 648/2004 o detergentoch: nepodlieha tomuto nariadeniu. 
2.3 Iná nebezpečnosť 
Nebezpečnosť pre zdravie: nie je známa 
Na základe dostupných údajov neobsahuje látky PBT alebo vPvB. 
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Zmes neobsahuje látky podliehajúce nariadeniu ES 1907/2006 (REACH), hlava VII, príloha 
XIV. 
Zmes neobsahuje SVHC látky uvedené na Kandidátskom zozname. 
Obsah látok v zmesi je v súlade s nariadením ES 1907/2006 (REACH), hlava VIII, príloha 
XVII. 
 
Oddiel 3: Zloženie/ informácie o zložkách 

 
3.1 Látky 
Netýka sa 
3.2 Zmesi 
Informácie o nebezpečných zložkách v zmesi 

Chemický  názov         Obsah 
(hmot. %) 

Identifikačné čísla 

 

neobsahuje  CAS: 
ES: 
Indexové číslo: 
Registračné číslo REACH: 

- 
- 
- 
- 

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) [1][4]  

Vysvetlivky: 
Obsah v hmot. % = obsah v hmotnostných percentách 
EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances (Európsky zoznam chemických látok, ktoré sú na 
trhu). 
CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registračné číslo CAS) 
M = multiplikačný faktor 
 
[1]  plné znenie pozri oddiel 16 
[2] pre látku sú určené expozičné limity (Nariadenie vlády 355/2006 Z.z., ve znení neskorších predpisov, príloha 
č.1) pozri oddiel 8  
[3] pre látku sú určené expozičné limity (smernica 2000/39/ES – prvý zoznam,  smernica 2006/15/ES  - druhy 
zoznam, směrnica 2009/161/EÚ – tretí zoznam) pozri oddiel 8  
[4] Zdroj informácie: dodávateľsko-odberateľský reťazec 
[5] Zdroj informácie: dodávateľsko-odberateľský reťazec, v súlade so Zoznamom harmonizovaných klasifikácií 
podľa nariadenia ES 1272/2008 (CLP), v znení neskorších zmien 
 

Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci 
 
4.1 Opis opatrení prvej pomoci  
Pri zasiahnutí zmesou je obvykle potrebná lekárska konzultácia pri požití, zasiahnutí očí a 
ďalej vždy v prípade akýchkoľvek pochybností. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť, dodržiavať 
zásady osobnej hygieny. Osoba poskytujúca prvú pomoc musi dbať na vlastnú bezpečnosť. 
Pokyny pre prvú pomoc 
Pri vdýchnutí: zabezpečiť pokoj a prísun čerstvého vzduchu. V prípade akýchkoľvek 
pochybností konzultovať s lekárom. 
Pri kontakte s pokožkou: odložiť kontaminované oblečenie. Postihnuté miesto umyť 
väčším množstvom vody a mydlom. 
Pri zasiahnutí očí: vypláchnuť oči prúdom tečúcej vody, roztvoriť očné viečka (napríklad 
aj násilím); ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vybrať. Konzultovať s 
lekárom. 
Pri náhodnom požití: vypláchnuť ústnu dutinu vodou. Konzultovať s lekárom. 
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Ďalšie podrobnosti o prvej pomoci, najme vo vážnych prípadoch poškodeniach zdravia je 
potrebné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: 
Limbová 5, 833 05 Bratislava; telefón: +421 2 54 774 166 (non-stop),  
telefón: +421 2 54 652307, fax:  +421 254 774 605, mobil: +421 911 166 066, 
e-mail: ntic@ntic.sk 
4.2  Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  
Nei su známe. 
4.3  Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia  
Postupujte podľa príznakov. 
 
Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia  
 
5.1 Hasiace prostriedky  

Vhodné hasiace prostriedky: oxid uhličitý (CO2), suchý prášok, vodná hmla. 

Nevhodné hasiace prostriedky: nie sú známe. 
5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi  
Termický rozklad tohto výrobku vplyvom požiaru alebo veľmi vysokých okolitých teplôt môže 
viesť k vývinu toxických splodín: oxidy uhlíka. Nevdychujte splodiny! 
5.3 Rady pre požiarnikov 
používať IPD (individuálny dýchací prístroj), nezávislý od okolitého vzduchu, ochranný oblek. 
Uvoľnené pary a splodiny viazať na vodnú hmlu. Ohrozené nádoby chladiť vodnou hmlou. 
Zamedziť preniknutiu hasiacej vody do kanalizácie! 
 
Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení  
 
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy  
Uzatvorené priestory odvetrať. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nebezpečenstvo 
pošmyknutia po rozsypané zmesi! 
6.2  Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie  
Zabráňte znečisteniu životného prostredia. 
6.3  Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie  
Únik zmeťte a ak je to možné použite ako k danému spôsobu použitia. Plochy dočistite 
vodou. Ak nie je možné únik opätovne použiť odstráňte podľa pokynov v oddieli 13. 
6.4      Odkaz na iné oddiely 
Oddiel 7 (bezpečné zaobchádzanie), oddiel 8 (ochranné pomôcky), oddiel 13 (pokyny pre 
odstraňovanie) 
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Oddiel 7: Zaobcházanie a skladovanie  

 
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  
pri zaobchádzaní so zmesou nejedzte, nepite, nefajčite. Zabráňte kontaktu s pokožkou a 
očami. Zabráňte vdychovaniu prachu. 
Zmes uchovávajte vždy iba v originálnom obale, starostlivo uzavretý. Pri otváraní obalu 
postupujte opatrne a obal si dobre pridržiavajte. 
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility  
Skladovať v tesne uzavretom pôvodnom, označenom obale na suchom a chladnom mieste. 
Uchovávajte vo zvislej polohe. 
7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia  
Viď. oddiel 1.2 

Oddiel 8: Kontroly expozicie/ osobná ochrana  

8.1 Kontrolné parametre 

Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší 
Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevážne toxickým 
účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL) (podľa Nariadenie vlády 355/2006 Z.z., ve znení 
neskorších predpisov, príloha č.1): nie sú stanovené 
Limitné hodnoty expozície na pracovisku (podľa smernice Rady 98/24/ES, v znení 
neskorších predpisov, smernice 2000/39/ES - I. zoznam limitných expozičných hodnôt, 
smernica 2006/15/ES - II. zoznam limitných expozičných hodnôt, smernice 2009 / 161/EU - 
III. zoznam limitných expozičných hodnôt):  
obsiahnuté zložky nepodliehajú týmto smerniciam. 
8.2  Kontroly expozície  
8.2.1  Primerané technické zabezpečenie  
Kontrola tesnosti obalov, kontrola únikov a odkvapov a ich zamedzenie. 
8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov 
Dodržujte hygienické predpisy pre zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami. 
Zabrániť vniknutiu látky do očí, úst, postriekania kože. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. 
Zabrániť styku látky s potravinami a nápojmi / uchovávať oddelene od potravín a nápojov. 
Po práci umyť ruky mydlom a vodou a ošetriť regeneračným krémom. Kontaminovaný odev 
ihneď odložiť a opätovne použiť až po dôkladnom vyčistení. 
8.2.2.1 
a) Ochrana dýchacích orgánov: pri bežnom spôsobe použitia a účinnom vetranie priestoru 
nie je nutné použiť pomôcky na ochranu dýchacích orgánov. 
b) Ochrana rúk: nie je nutná, vyhnite sa priamemu kontaktu. 
c) Ochrana očí: nie je nutná, vyhnite sa priamemu kontaktu. 
d) Ochrana pokožky (celého tela): nie je nutná, vyhnite sa priamemu kontaktu. 
8.2.3 Obmedzovanie expozície životného prostredia 
Používajte iba v množstvách určených pre dané použitie. 
 

Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach  
vzhľad:     skupenstvo: prášok  
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     farba: biela 
zápach:    charakteristiký 
pH (pri °C):     9 
teplota topenia/tuhnutia:  >200°C 
počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: výsledky skúšok nie sú k dispozícii 
teplota vzplanutia:   >100°C 
rýchlosť odparovania:   výsledky skúšok nie sú k dispozícii 
horľavosť (tuhá látka, plyn):   výsledky skúšok nie sú k dispozícii 
horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: výsledky skúšok nie sú k dispozícii 
tlak pár:     výsledky skúšok nie sú k dispozícii 
hustota pár:     výsledky skúšok nie sú k dispozícii 
relatívna hustota:   cca 1,5 g.cm-3, pri 20°C 
rozpustnosť (rozpustnosti):   výsledky skúšok nie sú k dispozícii 
rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:  výsledky skúšok nie sú k dispozícii 
teplota samovznietenia:  nie je samozápalné 
teplota rozkladu:    výsledky skúšok nie sú k dispozícii 
viskozita:    výsledky skúšok nie sú k dispozícii 
výbušné vlastnosti:   nemá výbušné vlastnosti 
oxidačné vlastnosti:   výsledky skúšok nie sú k dispozícii 
9.2 Iné informácie 
Obsah organických prchavých látok: <0,03 kg.kg-1 

Oddiel 10: Stabilita a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

Za normálnych podmienok okolitého prostredia nereaguje 
10.2 Chemická stabilita 
Je stabilný za normálnych podmienok okolitého prostredia. 
10.3 Možnosť nebezpečných reakcii 
V prípade požiaru alebo veľmi vysokých teplôt v okolí dochádza k vývinu oxidov uhlíka 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Iné chemikálie - vyhnite sa priamemu kontaktu. 
10.5 Nekompatibilné materiály 
Iné chemikálie - vyhnite sa priamemu kontaktu. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Za normálnych podmienok sa nepredpokladajú. 
 
Oddiel 11: Toxikologické informácie  
 
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 
Zmes 
Vyhodnotené podľa platných postupov na základe informácií o klasifikácii jednotlivých 
zložiek. 
Vlastnosti niektorých obsiahnutých zložiek nie sú zatiaľ plne vyhodnotené. 
a) Akútna toxicita: neaplikovateľné 
b) Žieravosť / dráždivosť: neaplikovateľné 
c) Vážne poškodenie očí / podráždenie očí: neaplikovateľné 
d) Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože: neaplikovateľné 
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e) Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) jednorazová expozícia: neaplikovateľné 
f) Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) opakovaná expozícia: neaplikovateľné 
g) Karcinogenita: neaplikovateľné. 
h) Mutagenita zárodočných buniek: neaplikovateľné. 
ch) Toxicita pre reprodukciu: neaplikovateľné. 
i) Aspiračná nebezpečnosť: neaplikovateľné. 
 
Skúsenosti z praxe: 
nie sú očakávaná zdravotné riziká pri kontakte so zmesou. 
 
Oddiel 12: Ekologické informácie  
 
Vyhodnotenie podľa platných postupov na základe informácií o klasifikácii jednotlivých 
zložiek. 
12.1  Toxicita  
Výsledky ekotoxikologických testov zmesi ani zložiek zmesi nie sú k dispozícii. 
12.2  Perzistencia a degradovateľnosť 
Výsledky skúšok nie sú k dispozícii. 
12.3  Bioakumulačný potenciál 
Výsledky skúšok nie sú k dispozícii. 
12.4  Mobilita v pôde 
Výsledky skúšok nie sú k dispozícii. Zmes je neobmedzene rozpustná vo vode. 
12.5  Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
Neobsahuje takto identifikované látky. 
12.5 Iné nepriaznivé účinky 
Nie sú známe 
 
Oddiel 13: Opatrenia pri zneškodňovaní  

 
13.1 Metódy spracovania odpadu 
Zamedzte vzniku odpadov, minimalizujte odpady. Úniky prednostne použijte ako originálny 
výrobok pre daný spôsob použitia. 
Ak odpady vzniknú, možno malé množstvá odstrániť v rámci komunálneho odpadu. 
Obal vyčistite vodou a odstráňte ako delený / triedený odpad. 
Právne predpisy vzťahujúce sa na likvidáciu zmesi  a obalu:  
zákon č. 223/2001 Z.z., o odpadoch, ve znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 284/2001 
Z.z.,  katalog odpadov, ve znení neskorších predpisov . 
 
Oddiel 14: Informácie o doprave 
 
Nie je považované za nebezpečný tovar z hľadiska predpisov podľa ADR / RID; ADN / ADNR 
a IMGD 
 ADR/ RID; ADN/ ADNR IMDG ICAO - IATA 
14.1  
Číslo OSN 

nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa 

14.2 Správne 
expedičné 
označenie OSN 

nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa 

14.3 Trieda, resp. 
triedy 

nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa 
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nebezpečnosti pre 
prepravu/ 
bezpečnostná 
značka 
14.4  Obalová 
skupina 

nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa 

14.5  
Nebezpečnosť pre 
životné prostredie 

nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa 

14.6  Iné 
informácie 

nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa 

  
14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC – nevzťahuje 

sa 

Predpisy OSN:  
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), Poriadok 
pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), Európska dohoda o 
medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN. 
Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných veciach (IMDG) (námorná doprava) a 
Technické inštrukcie pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečných vecí (ICAO) (letecká 
doprava). 
 
Oddiel 15: Regulačné informácie  
 
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti 
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia  
Klasifikacia zmesi:  
podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP), v znení neskorších zmien 
Klasifikacia zložiek zmesi: 
podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP), v znení neskorších zmien 
Karta bezpečnostných údajov:   
podľa  nariadenie (EÚ) č. 201/830,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemikálií (REACH)  
 
Ďalšie právne predpisy využité pri zostavovaní tohto bezpečnostného listu sú uvedené 
menovite vždy v príslušných oddieloch. 
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti     
Nebolo prevedené 
 
Oddiel 16: Iné informácie  
 
16.1 Významy skratiek klasifikácie uvedené  v oddiele 3 KBÚ 
nie sú uvedené  
16.2  Významy ďalších skratiek použitých v KBÚ 
KBÚ karta bezpečnostních údajov 

EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances (Európsky zoznam chemikálií, ktoré sú na 
trhu) 

CAS Chemical Abstract Service Registry Number (registračné číslo CAS) 

CLP nariadenie ES  1272/2008 (C = classification = klasifikácia; L = labelling = značenie; P = 

packaging = balenie) 
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Obchodný názov výrobku: Instasoft®  

 
REACH nařízení ES 1907/2006 (Registration = registrácia; Evaluation = (vy) hodnotenie; Authorisation = 

autorizácia; Restriction = obmedzenie, príp. zákaz; CHemicals = chemikálií) 

DNEL Derived No Effects Level = odvodená koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza 
k žiadnym účinkom 

PNEC Predicted No-Effect Concentration = odhad koncentrácie látky, pri ktorej nedochádza k žiadnym 
účinkom 

PBT látka perzistentná, bioakumulující sa a toxická zároveň 

vPvB látka vysoko perzistentná a vysoko bioakumulující sa 

 
16.3 Zdroje informácií 
Všetky informácie vedúce k zostavenie KBÚ boli získané od dodávateľa a z odbornej 
literatúry. Originálna KBÚ slúži ako hlavný podklad a je archivovaná. Okrem toho sa využili 
zákony a nariadenia, ktoré sa majú alebo môžu mať k danému výrobku vzťah. 
Údaje v KBÚ sa opierajú o súčasný stav vedomostí a skúseností. KBÚ opisuje látku / zmes z 
hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia. Údaje neznamenajú záruku vlastností. 
Zmes smie byť použitá iba spôsobom uvedeným v technickej dokumentácii. 
Osoby, ktoré nakladajú s látkou / zmesou majú zodpovednosť za bezpečnú manipuláciu a 
používanie v súlade s platnými predpismi. 
16.4 Pokyny týkajúce sa školenia pre pracovníkov zisťujúce ochranu ľudského 
zdravia a životného prostredia 
Skolenie pracovníkov o ochrane ľudského zdravia a životného prostredia a o zaobchádzaní 
s nebezpečnými chemickými látkami sa realizuje v rozsahu stanoveným národným 
predpisom. 
16.5  Informácie o revíziách KBÚ 

Žiadna revízia nebola dosiaľ vykonaná 

 


