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ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 

 
1.1. Identifikátor produktu 

Obchodný názov VertEsprit ANK 

Technický názov (synonymá Envirolyte ANK - Neutral Anolyte, Anolyt 

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

Identifikované použitie Dezinfekčná zmes pre dezinfekciu povrchov, predmetov a  zariadení  

Účel použitia PT 2 Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu 

aplikáciu na ľudí alebo zvieratá 

Použitia, ktoré sa neodporúčajú Neuvádzajú sa 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty 

bezpečnostných údajov / distribútor 

LOVITECH s.r.o. 

Ulica, č.: Nábrežie Dr. A. Stodolu 1585/21  

PSČ: 031 01 

Obec / Mesto: Liptovský Mikuláš  

Štát: Slovenská republika  

Telefón / Fax Tel.: +421 903 519 806 , +421 907 816 465 

Zodpovedná osoba za KBÚ info@lovitech.sk 

Dodávateľ 

 

INTER-TRADE PRAHA spol. s r. o. 

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

Telefón/fax: 224 951 566 

1.4. Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum (NTIC), FNsP, Limbová 5, 

833 05 Bratislava 37, Slovenská republika, tel.: 00421 (0) 2 5477 4166, 

fax: 00421 (0) 2 5477 4605, (24-hod. služba), www.ntic.sk 

Národné asistenčné pracovisko (http://helpdesk.ccsp.sk/) 

 

ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 
 

Celková klasifikácia Produkt  nie je podľa nariadenia Európskeho spoločenstva č. 1272/2008 

(CLP) zaradený a označený ako nebezpečný . 

Nebezpečné účinky na  

ľudské zdravie  

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre zdravie človeka. 

Môže účinkovať dráždivo na oči, sliznice a citlivú pokožku, najmä v 

najsilnejšej koncentrácií aktívneho chlóru >500mg/l. Pri otvorení nádoby 

(balenia) by nemali by byť priamo dýchané výpary roztoku blízko pri 

uzávere. Zmes môže uvoľňovať malé množstvo chlóru.  

Pokiaľ by zmes bola vyrábaná v priestore bez ventilácie, mohli by pri 

výrobe vytvárané splodiny spôsobiť závrate alebo nevoľnosť. 

Špecifické informácie o toxikologických vlastnostiach a klasifikácii tohto 

produktu sú uvedené v časti oddielu . 11 

Nebezpečné účinky na životné 

prostredie  

Zmes nie klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie 

Špecifické informácie o ekotoxikologických vlastnostiach a klasifikácii 

tohto produktu nájdete v časti odd. 12. 

Nebezpečné fyzikálno-chemické 

účinky  

Zmes nemá klasifikované nebezpečné fyzikálno- chemické účinky 

2.1.Klasifikácia látky alebo zmesi 

2.1.1.Označenie podľa  naria-denia 

(ES) č.1272/2008 [CLP] 

Kód pre triedu a kategóriu 

nebezpečnosti 

Kódy výstražných upozornení 

- - 

http://helpdesk.ccsp.sk/
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Klasifikačný systém: Klasifikácia zodpovedá aktuálnej vnútroštátnej a európskej chemickej legislatíve (viď oddiel 15). 

2.2. Prvky označovania  

Označenie podľa  nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] 
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP. 

Výstražné piktogramy Nevyžaduje si 

Výstražné slovo Nevyžaduje si 

Výstražné upozornenia Nevyžaduje si 

EUH - Nevyžaduje si 

Bezpečnostné upozornenia P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 

Dodatočné informácie o nebezpečenstve: 

 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a 

pripojené informácie o výrobku. 

 

Biocídny produkt, dodržujte predpisy uvedené v nariadenia (EÚ) č. 

528/2012 (o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní) 

pre balenie/označenie produktu.  
Nebezpečenstvo určujúce komponenty 

uvádzané na etikete: 

Nevyžaduje si. 

 

Účinná látka aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (HClO ) 0,5 g/kg. 

2.3. Iná nebezpečnosť Zmes, ani jej zložky, k dátumu vyhotovenia KBÚ nespĺňajú kritériá na 

PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII 

 

 

ODDIEL 3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIA O ZLOŽKÁCH 
 

3.2. Zmesi  

 
Zmes je vodným roztokom zlúčenín s obsahom aktívneho chlóru a to najmä kyseliny chlórnej HClO (v mg/l alebo ppm) 

v rozmedzí 0,001-0,1%, vyrobenej z chloridu sodného pomocou elektrolýzy. Priemerné / štandardné množstvo 

aktívneho chlóru je ~ 0,05% 

 

Názov zložky % CAS 

EINES 

Indexové č. 

Registračné číslo 

REACH 

Klasifikácia podľa 

nariadenia (ES) 

1272/2008 [CLP] 

Expoz. 

limit 

Chlorid sodný 0,26 7647-14-5 

231-598-3 

01-2119485491-33-xxx Nie je klasifikovaný Viď. Odd.8 

 

 

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci V prípade pochybnosti, alebo keď symptómy pretrvávajú vyhľadajte 

lekárske ošetrenie. Poskytnite informácie obsiahnuté na etikete 

(obale) alebo v tejto karte bezpečnostných údajov. 

po vdýchnutí Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do 

oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné 

dýchanie. Volajte lekára ak sa necítite dobre. 

po kontakte Ak má postihnutý šošovky, je potrebné ich najskôr 
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s očami odstrániť. Pri násilnom otvorení viečka ihneď vyplachovať 

veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Ak 

podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.  

po kontakte 

s pokožkou 

Zabráňte kontaktu s podráždenou alebo poškodenou kožou.  

Odstráňte kontaminovaný odev a opláchnite veľkým 

množstvom vody.  

po požití Postihnutého umiestnite v kľude. Vypláchnite ústa veľkým 

množstvom vody alebo  postihnutému dajte piť vodu po 

malých dúškoch (iba za predpokladu, že postihnutý je pri 

vedomí a nemá kŕče); nikdy nevyvolávajte zvracanie. 

Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a poskytnite 

lekárovi informácie obsiahnuté na etikete (obale) alebo v 

tejto karte bezpečnostných údajov. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, 

akútne aj oneskorené 

Môže účinkovať dráždivo na oči, sliznice i citlivú pokožku. Môže 

uvoľňovať chlór – i keď je to s ohľadom na množstvo chlóru obsiahnutého 

vo výrobku málo pravdepodobné. Pokiaľ došlo k inhalácií chlóru je 

nebezpečie vzniku edému pľúc po určitej dobe latencie. 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe 

okamžitej lekárskej starostlivosti a 

osobitného ošetrenia 

Lokálna i celková liečba je symptomatická. Medikácia po inhalácií chlóru 

má byť okrem toho zameraná na prevenciu edému pľúc, resp. na jeho 

zvládnutie. (Z kyseliny chlórnej a chlórnanu sódneho sa môže uvoľniť 

chlór.) Po expozícií chlóru by postihnutý nemal byť prepustený z lekárskej 

starostlivosti skôr, než bude jasné, že už nemôže dôjsť k edému pľúc. 

 

ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

Zmes  nie  je horľavá. Horieť môže okolie a obaly. Požiarny zásah sa  má riadiť charakterom požiaru v okolí. 

5.1. Hasiace prostriedky vhodné K haseniu môžu byť použité všetky dostupné médiá:  

oxid uhličitý, pena, hasiaci prášok, vodná hmla  

pri rozsiahlom požiari je vhodná vodná hmla alebo pena, 

odolná voči alkoholu 

nevhodné Priamy prúd vody. 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z 

látky alebo zo zmesi 

Pri požiari môže pri styku s kyselinami  môže vznikať malé množstvo 

chlóru. 

5.3. Rady pre požiarnikov Inštrukcie pre požiarnikov: Uzavrite zdroj vytekania produktu, ak je to 

možné. Ak je to možné, presuňte obaly mimo ohrozeného priestoru. Použite 

rozptýlenú vodu na ochladenie obalov a povrchov, vystavených plameňom. 

Ak sa požiar nedarí zvládnuť, evakuujte ohrozené územie. 

Špeciálne ochranné vybavenie pre požiarnikov(pozri odd. 8). Ochranný 

odev, samostatný dýchací prístroj, prípadne chemický ochranný odevom . 

Iné Nevdychujte splodiny požiaru. Zvyšky po požiari a kontaminovanú hasiacu 

kvapalinu zneškodnite podľa miestne platných predpisov. Uzatvorené 

nádoby s produktom odstráňte, pokiaľ možno, z blízkosti požiaru, v 

krajnom prípade ich chlaďte vodou. 

 

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

 
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, 

ochranné prostriedky a núdzové 

postupy 

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný  personál 
V mieste nehody sa môže zdržiavať len vyškolení špecialisti v ochrannom odeve. 

6.1.2. Pre pohotovostný personál: 

Dodržujte ochranné opatrenia uvedené v oddiel 7 a 8. 

Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.  
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Zastavte únik, ak to nie je nebezpečné. 

Zabráňte kontaminácií očí. 

6.1.3. Primerané technické 

zabezpečenie 

V uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť dobré vetranie 

prirodzeným spôsobom, alebo pomocou technického zariadenia.  

6.2. Bezpečnostné opatrenia  pre 

životné prostredie 

Zabráňte preniknutiu veľkého množstva produktu do kanalizácie 

odpadových vôd, vodných tokov a nádrží, informujte hasičov, políciu, alebo 

iný miestne kompetentný (vodohospodársky) orgán, prípadne odbor 

životného prostredia krajského úradu. Čo najviac eliminovať únik, 

poškodené kontajnery umiestniť do iného ochranného obalu.  

6.3. Metódy a materiál na zabránenie 

šírenia a vyčistenie 

Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu. Zozbierajte 

uniknutý materiál savou textíliou. 

 Pri väčšom  úniku  zmesi :   rozliatu zmes  zachyťte a potom zozbierajte 

nehorľavým absorpčným materiálom (napr. pieskom, zeminou, diatomitom, 

vermikulitom) a vložte do nádoby na likvidáciu podľa miestnych/národných 

nariadení.   Kontaminovaný materiál likvidovať podľa bodu 13. 

6.4. Odkaz na iné oddiely Likvidácia: pozri bod 13. 

 

ODDIEL 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 

 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na 

bezpečné zaobchádzanie 

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy pre prácu s chemikáliami. 

Zabráňte kontaktu s očami. 

V pracovnej oblasti nefajčite 

Zabráňte kontaminácií očí. Dbajte na dobré vetranie. (Prednosť má miestne 

odsávanie). 

Osobné ochranné pracovné prostriedky nie sú nutné. V prípade prekročenia 

limitu NPEL (bod 8) je treba použiť vhodnú ochranu dýchania. 
7.2. Podmienky na bezpečné 

skladovanie, vrátane akejkoľvek 

nekompatibility 

Technické opatrenia: Zabezpečte dostatočné vetranie.  

Skladovanie: Skladujte v originálnom balení v chladných, suchých a dobre 

vetraných priestoroch. Uchovávajte na chladnom, dobre odvetrávanom 

mieste. 

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Za týchto podmienok je zmes stála po 

dobu 12 mesiacov. Neskladujte spolu s potravinami, nápojmi a krmivami. 

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. 

použitia 

- 

 

ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZÍCIE 
 

Kontrolné parametre zložiek prípravku sú stanovené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č. 

300/2007 Z.z.  doplnené NV 471/2011 
8.1. Kontrolné parametre  NPEL(mg/m3) 

Názov/CAS Priemerný  krátkodobý Pozn:  

chlór   0,5 1,5  

8.1.2. Biologické medzné hodnoty 

Zmes neobsahuje látky, pre ktoré sú stanovené ukazovatele biologických 

expozičných testov podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. v 

znení Nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 471/2011 Z.z 

8.2.Kontroly expozície 8.2.1.Primerané technické 

zabezpečenie 

Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín. 

Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť. 

Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky. 
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Vyhnite sa kontaktu s očami. 

Zabezpečte dostatočné vetranie.  

8.2.2. INDIVIDUÁLNE OCHRANNÉ OPATRENIA  

Výber osobných ochranných pomôcok závisí na podmienkach vystavenia, spôsobe 

použitia, manipulácie, koncentrácie a použitého vetrania. Nižšie uvedené informácie 

slúžiace na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto produktom sú 

založené na bežnom použití produktu na stanovený účel. 

a) Ochrana očí/ tváre Pri obvyklom (normálnom) použití sa nevyžaduje. 

b) Ochrana kože:  

bi) Ochrana rúk Vhodné sú ochranné rukavice podľa charakteru 

vykonávanej práce a individuálnej citlivosti pokožky,  

hlavne pri  práci vo veľkom rozsahu.  Pri bežnej práci 

sa rukavice nevyžadujú. 

bii)Ochrana tela Ochrana tela:  pracovný odev, antistatickú 

protišmykovú pracovnú obuv ( EN 340). 

c)Ochrana dýchacích ciest Ochranu dýchacích ciest je nutné používať len na zle 

vetrateľných pracoviskách a pri prekročení NPEL. 

Väčšinou sa táto ochrana nevyžaduje.  

d)Tepelná nebezpečnosť Nevyžaduje si 
8.2.3 

Kontroly environment. expozície 
Zabráňte úniku do kanalizácie, podzemných a povrchových vôd. Dodržiavajte 

príslušné predpisy na ochranu životného prostredia obmedzujúce vypúšťanie 

škodlivín do vzduchu, vody a pôdy. 
8.2.4. Hygienické opatrenia: Pri práci nejedzte, nepite a nefajčte. Zašpinené a postriekané  časti odevu 

vymeňte . Pri prerušení práce a po jej ukončení si ruky umyte teplou vodou a 

mydlom a pokožku event. ošetrite vhodným regeneračným krémom. 
 

 

ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

9.1. Informácie o základných a chemických vlastnostiach 

a) Vzhľad:   Kvapalina číra 

b) Zápach:  Charakteristický , slabý po chlóre 

c) Prahová hodnota zápachu nevzťahuje sa 

d) pH:  7,7 ± 0,5 

e) Relatívna odparivosť(octan 

butylový = 1) 

nevzťahuje sa 

f) Teplote topenia/ tuhnutia ( O C ) 0 o C 

g) Počiatočná teplota varu a 

destilačný rozsah: 

100 o C 

h) Teplota vzplanutia nehorľavý 

i) Rýchlosť odparovania údaje nie sú k dispozícii 

j) Teplota rozkladu údaje nie sú k dispozícii 

k) Horľavosť (tuhí látka / plyn) údaje nie sú k dispozícii 

l) Tlak pár 2,330 Pa 

m) Relatívna hustota pár pri 20 °C údaje nie sú k dispozícii 

n) Relatívna hustota údaje nie sú k dispozícii 

o) Hustota údaje nie sú k dispozícii 

p) Rozpustnosť(rozpustnosti) rozpustný vo vode  

q) Log Pow nepoužíva sa pre zmes 
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r) Log Kow údaje nie sú k dispozícii 

s) Teplota samovznietenia údaje nie sú k dispozícii 

t) Teplota rozkladu údaje nie sú k dispozícii 

u) Kinematická viskozita  údaje nie sú k dispozícii 

v) Dynamická viskozita údaje nie sú k dispozícii 

w) Výbušné vlastnosti údaje nie sú k dispozícii 

x) Oxidačné vlastnosti Pri obvyklých podmienkach nedochádza k nebezpečným reakciám. 

y) Výbušné limity údaje nie sú k dispozícii 

9.2. Iné informácie Obsah vody   > 99 % 

 

  

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA 

 

10.1. Reaktivita Táto zmes nepredstavuje žiadne ďalšie nebezpečenstvo ohľadom 

reaktivity, okrem tých, ktoré budú popísané nižšie. 

10.2. Chemická stabilita Pri kontakte s kyselinami dochádza k uvoľneniu chlóru. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií Za normálneho spôsobu použtia a skladovania nevznikajú.  

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť nevzniká 

10.5. Nekompatibilné materiály Zabráňte kontaktu s kyselinami a   organickými materiálmi.  

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu Pozri odd.5. 

 

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch: 

a) Akútna toxicita Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu. 

Kyselina chlórna LDlo, orálne, potkan (mg.kg-1): 960  

Chlórnan sodný (CAS 7681-52-9): LD50, orálne, myš (mg.kg-1): 5800 

LC50, inhalačně, potkan, pre plyny a pary (mg.m-3 za 1 h): cca 880 

Chlorid sodný LD50, orálne, potkan (mg.kg-1): 3000  

LD50, orálne, myš (mg.kg-1): 4000  

LD50, dermálne, králik (mg.kg-1): > 10000  

LC50, inhalačne, potkan, pre aerosól (mg.m-3): > 45000 

b) Poleptanie kože/podráždenie kože Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu. 

  

c) Vážne poškodenie očí/ podráždenie očí Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu. 

Mierne dráždi spojivky. 

 

d) Respiračná alebo kožná 

senzibilizácia 

Kožná Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu. 

 

Respiračná Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu. 

 

 

e) Mutagenita zárodkových buniek Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu. 

 

 

f) Karcinogenita Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu. 

 

 



 

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 

[podľa Nariadenia komisie EP a  Rady (ES ) č. 830/2015  ]  
Dátum vydania: 30.10.2004 Revízia :  4.1 

Dátum revízie: 29.4.2020 

Názov výrobku: VertEsprit ANK 
 

 

  

7 z 10 

 

 

g) Reprodukčná toxicita Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu.  

 

h) Toxicita pre špecifický cieľový orgán 

(STOT) jednorazová expozícia  

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu. 

i) Toxicita pre špecifický cieľový orgán 

(STOT) opakovaná expozícia 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu. 

 

j) Aspiračná nebezpečnosť Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu.  

 

Možné nežiadúce účinky na ľudské 

zdravie a symptómy 

Mierne dráždi sliznice a oči, môže mierne dráždiť citlivú kožu. 

Nemožno vylúčiť uvoľnenie chlóru. 

 

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1. Toxicita 

 

 

 

Výrobok sa nepovažuje za škodlivý pre vodné organizmy ani za 

dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. Nekontrolované 

uvoľňovanie do životného prostredia však môže spôsobiť kontamináciu 

rôznych zložiek životného prostredia. Zaobchádzajte podľa 

všeobecných pracovných hygienických postupov, aby ste zabránili 

znečisťovaniu a uvoľňovaniu do životného prostredia. 
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť Akútna toxicita zmesi pre organizmy: 

Zmes je pre vodu málo nebezpečná. Pôsobí baktericídne, virocídne a 

algicídne 

12.3. Bioakumulačný potenciál Log Pow –neaplikuje sa pre zmes 

12.4. Mobilita v pôde Údaje nie sú k dispozícií 

12.5. Výsledky posú-denia PBT a vPvB Zmes neobsahuje látky, ktoré by boli zaradené ako PBT alebo vPvB 

podľa REACH, Príloha XIII (bod 1.1). 
12.6. Iné nepriaznivé účinky  S výrobkom sa má zaobchádzať podľa všeobecne platných 

bezpečnostných a hygienic-kých predpisov, aby sa predišlo úniku a 

následnému znečisteniu životného prostredia.  

 

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

 

13.1. Metódy 

spracovania 

odpadu 

a) Vhodné metódy pre odstraňovanie látky, alebo zmesi a znečisteného odpadu 

Odpad, označený identifikačným listom odpadu odovzdajte spoločnosti, ktorá má  oprávnenie,  

podľa Zákona o odpadoch. 

Vyprázdnený obal, označený identifikačným listom odpadu odovzdajte spoločnosti, ktorá má 

oprávnenie, podľa zákona o odpadoch. 

Fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob nakladania s odpadom: - 

 

13.1.1 

Zneškodnenie 

produktu/obalu: 

b) Kódy odpadu/označenie odpadu podľa zoznamu odpadov.                                    

Katalógové číslo odpadu- produktu  : 

06 02 99 Odpad inak nešpecifikovaný 

 
 

13.1.2 Informácie 

týkajúce sa 

spracovania 

odpadu 

Odporúčané spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, podľa príloh č. 2 a 3 

Zákona č.79/2015 Z.z 
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13.1.3 Informácie 

týkajúce sa 

zneškodňovania do 

kanalizácie 

Nevylievať do kanalizácie. Zabezpečiť manipulačné plochy so záchytnými vaňami.  

13.1.4 Iné 

odporúčania 

týkajúce sa 

zneškodňovania 

Odpad: odovzdajte znečistený produkt oprávnenej osobe.  

 

ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 
 

Nespĺňa kritéria pre prepravu ako nebezpečná zmes, podľa  prepravných predpisov. 
14.1.Číslo OSN UN  - 

14.2.Správne expedičné označenie OSN Cestná preprava ADR - 

Železničná preprava RID - 

Námorná preprava IMDG - 

Letecká preprava ICAO/IATA - 

14.3.Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu Cestná preprava ADR 

Klasifikácia pre ADR 

- 

Železničná preprava RID 

Klasifikácia pre RID 

- 

Námorná preprava IMDG - 

Letecká preprava ICAO/IATA - 

14.4.Obalová skupina Cestná preprava ADR - 

Železničná preprava RID - 

Námorná preprava IMDG - 

Letecká preprava ICAO/IATA - 

VÝSTRAŽNÁ TABUĽA ( KEMLER ) 

Cestná preprava ADR- 

BEZPEČNOSTNÁ ZNAČKA 

Cestná preprava ADR - 

Železničná preprava RID - 

Námorná preprava IMDG - 

Letecká preprava ICAO/IATA - 

POZNÁMKA 

Cestná preprava ADR - 

Železničná preprava RID - 

Námorná preprava IMDG EmSNo: 

Letecká preprava ICAO/IATA PAQ 

CAQ: 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie - 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre 

užívateľa 

Produkt prepravujte v bežných krytých čistých dopravných 

prostriedkoch chránených pred poveternostnými vplyvmi, oddelene od 

nápojov, potravín a krmív. 

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa 

prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a 

Neprepravuje sa.  
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Kódexu IBC 

  

ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
 

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 REACH v platnom znení. 

• Nariadenie komisie (EÚ) č. 830/2015 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 REACH. 

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

(CLP), o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 

č. 1907/2006 v platnom znení. 

• NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 109/2012 z 9. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

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

chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (CMR látky). 

• Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh. 

• Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

       zákonov. 

• Nariadenie vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 

        faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č.471/2011 a v znení Nariadenia vlády SR č.82/2015. 

• Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z., 

zákona č. 313/2016 Z.z. ,zákona č. 90/2017 Z.z. , zákona č. 292/2017 Z.z., zákona č. 106/2018 Z.z. , zákona č. 

177/2018 Z.z., zákona č. 208/2018 Z.z., zákona č. 312/2018 Z.z., zákona č. 302/2019 Z. z. , zákona č. 

364/2019 Z. z. a zákona č. 460/2019 Z z a zákona č. 74/2020 Z. z..  

• Zákon č.409/2014  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov  a jeho vykonávacia vyhláška č.100/2005 Z.z. a doplnení zákona č. 262/2016 Z.z. a zákona č. 

303/2016 Z.z 

• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

• ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. 

• RID - Poriadok medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov a materiálov. 

• IATA/ICAO Code - Medzinárodné predpisy o vzdušnej preprave nebezpečných vecí. 

• IMDG Code - Medzinárodný predpis o preprave nebezpečných materiálov po mori .  

• NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych 

výrobkov na trhu a ich používaní 

Neobsahuje žiadne látky REACH s obmedzeniami podľa prílohy XVII 

Zoznam kandidátskych látok podľa nariadenia REACH (> 0,1% m / m) neobsahuje žiadne zložky. 

Neobsahuje žiadne látky podľa prílohy XIV k nariadeniu REACH 

 

Katalógové číslo odpadu:  06 02 99 
 

Hodnotenie chemickej bezpečnosti: -  

  

ODDIEL 16. INÉ INFORMÁCIE 
 

a)       Označenie zmien: 

KBÚ bol revidovaná vo všetkých bodoch, podľa Nariadenia komisie EP a  Rady (ES ) č. 830/2015. 

Klasifikácia  podľa nariadenia Európskeho spoločenstva č. 1272/2008 (CLP)  : - 
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 kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov; 

DNEL- Derived No Effect Level (odvodená koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom) 

PNEC-  Predicted No Effect Concentration  (odhad koncentrácie látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom) 

PBT -    látka perzistentná, bioakumulujúca a toxická zároveň 

vPvB -   látka vysoko perzistentná a vysoko bioakumulujúca 

NPEL-   najvyššie prípustné expozičné limity 

b)        zoznam relevantných H-viet, kódy tried a kategórií nebezpečnosti : nevyžaduje 

 

c) hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov; 

Informácie v  Kbú vychádzajú z našich znalostí, skúseností a súčasnej legislatívy.  

 KBÚ bola spracovaná na podkladoch originálneho bezpečnostného listu od výrobcu  z 30.10.2004 

d) rada týkajúca sa vzdelávania: Bežné školenie pre prácu s chemickými látkami 

Označenie obalu : 
e)  Hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých: 

        Nemusí byť na obale umiestnené. 

f)  Vybavenie balenia bezpečnostnými uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi: 

              Nemusí byť na obale umiestnené 

 Ďalšie informácie: 

Nepoužívajte prípravok na iné účely, ako je odporúčané  výrobcom. Údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných úda-

jov odpovedajú súčasnému  stavu vedomosti a skúsenosti a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nevytvárajú 

však základ pre akýkoľvek zmluvný vzťah. V prípade použitia prípravku iným  spôsobom ako je doporučované v tejto 

karte bezpečnostných údajov, výrobca ani dodávateľ nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu.  

 

 

 


