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1.1. Identifikátor produktu 

Obchodné meno:  Clean & Care – sypký odstraňovač vodného kameňa pre všetky práčky a umývačky riadu 
Kód 9029799187 – vrecko 50 gramov v balení po 6 kusov  
 9029799195 – vrecko 50 gramov v balení po 12 kusov 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 
Spotrebiteľské použitia [SU21], profesionálne použitia [SU22]: Dezinfekčný sypký odstraňovač vodného kameňa a mastnôt na všetky práčky a  
        umývačky riadu 
Použitia, ktoré sa neodporúčajú:          Všetky použitia, ktoré nie sú výslovne uvedené na etikete 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
GBCHEM srl – Via Santa Eufemia, 8 – 25040 CORTE FRANCA (BS) – TALIANSKO  
tel. +39/3464232984 
e-mail kompetentnej osoby: gbchemsrl@yahoo.it 

DISTRIBÚTOR 
Electrolux Hemprodukter AB, S.t Göransgatan 143, SE – 105 45 Štokholm 
Tel. 036-38 79 50 
 
 
 

1.4. Núdzové telefónne číslo 
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  
Univerzitná nemocnica Bratislava 
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, SZU a UNB 
Limbová 5, 833 05 Bratislava 
2 24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 54 774 166 

Telefón: +421 2 5465 2307 
e-mail: ntic@ntic.sk 

 
 
 
 
 
 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 
2.1.1 Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008: 
Výstražné symboly:  GHS07 
Kódy triedy a kategórie nebezpečnosti:  Dráždi pokožku 2, Dráždi oči 2, Chronický účinok pre vodné organizmy 3 
Výstražné upozornenia:  H315 – Dráždi pokožku 

       H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

2.1.2 Nežiaduce účinky: 
Ak sa produkt dostane do kontaktu s očami, spôsobuje vážne podráždenie, ktoré môže trvať dlhšie ako 24 hodín. Pri kontakte s pokožkou spôsobuje 
silný zápal s erytémom, chrastami a opuchom. Produkt je nebezpečný pre životné prostredie, pretože je škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými 
účinkami. 

2.2. Prvky označovania 
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008: 
Výstražné symboly:  GHS07 
Výstražný kód:  VÝSTRAHA 
Výstražné upozornenia:  H315 – Dráždi pokožku 

 H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

ODDIEL 2. Identifikácia nebezpečnosti 
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Všeobecné bezpečnostné odporúčania 

 
 

VÝSTRAHA 
 
 
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

 

 

P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu produktu.  
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Prevencia 
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochrané okuliare/ochranu tváre. 
Reakcia 
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a 
ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. 
Likvidácia 
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu na autorizovanom zbernom mieste. 

 
 
 
 
 
Označovanie obalov, ktorých obsah nepresahuje 125 ml (príloha I oddiel 1.5.2) 

 
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu produktu.  
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. 

   VÝSTRAHA  

2.3. Iné nebezpečenstvá 
Údaje nie sú k dispozícii. 

 

 
3.1. Látka 

Nevzťahuje sa. 
3.1. Zloženie/informácie o zložkách 

Všetky informácie o výstražných upozorneniach nájdete v oddiele 16. 

Látka Koncentrácia Klasifikácia CAS EINECS REACh 

Kyselina amidosírová > 40 < 60% Dráždi pokožku 2, H315; Dráždi oči 
2, H319; Chronický účinok pre 

vodné organizmy 3, H412 

5329-14-6 226-218-8 01-2119488633-28 

Kyselina citrónová bezvodá E330/kyselina 2-
hydroxypropán- 

1,2,3-trikarboxylová 

> 40 < 60% Dráždi oči 2, H319 77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42 

ODDIEL 3. Zloženie/informácie o zložkách 
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4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

Pri vdýchnutí: Presuňte postihnutého zo znečisteného miesta a nechajte ho odpočívať na čerstvom vzduchu. VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC. 
Priamy kontakt s pokožkou (čistého produktu): Odstráňte kontaminovaný odev a pred ďalším použitím ho vyperte. Časti tela, ktoré prišli do kontaktu 
s produktom, dôkladne umyte mydlom a vodou, a to aj ak máte iba podozrenie. Najbližších aspoň 24 hodín alebo bez pokynov lekára nepoužívajte 
neutralizačné látky a masti. VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC. 
Priamy kontakt s očami (čistého produktu): Pri násilne otvorených viečkach ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút, 
potom prikryte oči suchou sterilnou gázou a vyhľadajte lekársku pomoc. Bez lekárskeho predpisu nepoužívajte žiadne očné kvapky ani masti. 
Po požití: OKAMŽITE VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC. Nevyvolávajte zvracanie a nedávajte postihnutému nič bez prítomnosti zdravotníckych 
pracovníkov. Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Produkt má mimoriadne ničivé účinky na sliznice horných dýchacích ciest, oči a pokožku. Príznaky otravy sú: pocit pálenia, kašeľ, sipot, zápal hrtana, 
dýchavičnosť, bolesť hlavy, nevoľnosť a zvracanie. Vdýchnutie môže spôsobiť nasledovné príznaky: zápal a opuch priedušiek, kŕče, zápal a opuch hrtana. 
Vdýchnutie alebo inhalácia môže spôsobiť chemickú pneumonitídu. 

4.3. Údaje o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Opis opatrení prvej pomoci je uvedený v oddiele 4.1. 

5.1. Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky: CO2, chemický prášok, pena odolná voči alkoholu. 
Nevhodné hasiace prostriedky: Žiadne konkrétne. 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi 
Pri horení sa môžu vytvoriť plyny potenciálne škodlivé pre zdravie. 

5.3. Rady pre požiarnikov 
Použite ochranné prostriedky na dýchacie cesty, oči a pokožku. Na rozptýlenie výparov a ochranu ľudí, ktorí sa podieľajú na hasení, sa môže použiť 
rozprašovaná voda. Odporúča sa tiež použiť dýchací prístroj, najmä ak pracujete v uzavretom a slabo vetranom priestore. Ak používate halogénový 
hasiaci prístroj, vždy použite dýchací prístroj. Noste špeciálny protipožiarny ochranný odev. 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
Pre pracovníkov okrem pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze: Opustite priestor v blízkosti vysypaného alebo vyliateho produktu. Nefajčite. 
Pre pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze: Všeobecné informácie: Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky, ako je uvedené v oddiele 8. 
Preventívne opatrenia zamerané na ľudí: Odstráňte všetky zápalné zdroje (cigarety, plamene, iskry a pod.), prípadne aj teplo z miesta, kde došlo k 
uvoľneniu látky. 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
Zeminou alebo pieskom vyplňte netesnosti, aby produkt neunikol do povrchovej vody a/alebo kanalizácie. Ak produkt vo veľkom množstve unikol do 
vodných tokov alebo kontaminoval pôdu alebo vegetáciu, informujte príslušné orgány. 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 
Produkt zhromaždite na opätovné použitie alebo zneškodnenie, pričom dbajte na to, aby ste nespôsobili prášenie. Po zhromaždení dôkladne umyte 
postihnuté miesto a materiály. 

6.4. Odkaz na iné oddiely 
Ďalšie informácie nájdete v oddieloch 8 a 13. 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Bežné bezpečnostné opatrenia na zaobchádzanie s chemickými výrobkami, s ochranou pred náhodným kontaktom. Pri zaobchádzaní s produktom 
nefajčite, nejedzte a nepite. Pri zaobchádzaní s produktom nespôsobujte prášenie. 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nezlučiteľnosti 
Uchovávajte v originálnom obale na chladnom, vetranom mieste, chránenom pred teplom. Citlivý na vlhkosť. 

7.3. Konkrétne koncové použitie (-a) 
Údaje nie sú k dispozícii. 

8.1. Kontrolné parametre 
Látka: Kyselina citrónová bezvodá E330/kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová  
PNEC 
Sladká voda = 0,44 (mg/l)  Sedimenty sladká voda = 34,6 (mg/kg vysušeného sedimentu) Morská voda = 0,044 mg/l 
Sedimenty morská voda = 3,46 (mg/kg vysušeného sedimentu)  STP = 1000 (mg/l)     Pôda = 33,1 (mg/kg vysušenej pôdy)  
Látka: kyselina amidosírová 
DNEL 
Systémové účinky, dlhodobá expozícia, pracovníci, inhalačne = 70,5 (mg/m3) Systémové účinky, dlhodobá expozícia, pracovníci, dermálne = 10 (mg/kg telesnej hmotnosti/deň)  
Systémové účinky, dlhodobá expozícia, spotrebitelia, inhalačne = 17,4 (mg/m3) Systémové účinky, dlhodobá expozícia, spotrebitelia, dermálne = 5 (mg/kg telesnej 
hmotnosti/deň)  
Systémové účinky, dlhodobá expozícia, spotrebitelia, orálne = 5 (mg/kg telesnej hmotnosti/deň) 
PNEC 
Sladká voda = 1,8 (mg/l)  Sedimenty sladká voda = 8,36 (mg/kg vysušeného sedimentu)  Prerušované emisie = 0,48 (mg/l) 
Sladká voda = 0,18 (mg/l)  Sedimenty morská voda = 0,84 (mg/kg vysušeného sedimentu)  STP = 20 (mg/l) Pôda = 5 (mg/kg vysušenej pôdy) 

8.2. Kontroly expozície 
Individuálne ochranné opatrenia, ako sú osobné ochranné prostriedky 
 
a) Ochranné okuliare/ochrana tváre: Ochranné okuliare s bočnou ochranou v súlade s EN-166 
b) Ochrana pokožky 

i) Ochrana rúk: Odporúčajú sa vodeodolné ochranné rukavice v súlade s EN 374-1, -2 a -3 (napr. rukavice s minimálnou hrúbkou 0,3 nitril-
neoprén/prírodný, minimálne 0,55 hrubý latex). V závislosti od času, ktorý uplynul od kontaktu, noste rukavice s primeraným indexom priedušnosti. 
Rukavice pred použitím musia prejsť kontrolou. Pri vyzliekaní rukavíc použite vhodnú techniku (bez dotyku s vonkajším povrchom rukavíc), aby sa 

ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci 

ODDIEL 5. Protipožiarne opatrenia 

ODDIEL 6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

ODDIEL 7. Zaobchádzanie a skladovanie 

ODDIEL 8. Kontroly expozície/osobná ochrana 
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zabránilo kontaktu pokožky s ich kontaminovaným vonkajším povrchom. 
c) ii) Iné: Vyhnite sa priamemu kontaktu pokožky s produktom použitím vhodného ochranného odevu. 

 d) Ochrana dýchacích ciest: V prípade použitia produktu, ktorý spĺňa parametre uvedené v časti 8.1, použite ochranné prostriedky na respiračné 
ochorenia podľa UNI EN 529: 2006 (Prostriedky na ochranu dýchacích ciest – odporúčania na výber, použitie, starostlivosť a údržbu – 
sprievodný dokument) stanovujúcej príslušnú hodnotu FPO „priradený ochranný faktor“. 

e)   Tepelná nebezpečnosť: Nevystavujte otvorenému ohňu. 

Kontrola expozície životného prostredia 
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Fyzikálne a chemické vlastnosti Hodnota 
Vzhľad Biela kryštalická pevná látka 
Zápach prakticky bez zápachu 
Prahová hodnota zápachu irelevantné 
pH Nevzťahuje sa 
Bod topenia/tuhnutia ~ 150 °C 
Počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu Údaje nie sú k dispozícii 
Bod vzplanutia irelevantné 
Rýchlosť odparovania irelevantné 
Horľavosť (pevná látka, plyn) > 300 °C 
Horné/dolné medzné hodnoty horľavosti alebo výbušnosti Údaje nie sú k dispozícii 
Tlak pár nie je určený 
Hustota pár nie je určený 
Relatívna hustota 2 150 ± 0 050 
Rozpustnosť vo vode Rozpustný vo vode 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda nie je určený 
Teplota samovznietenia > 1000 °C 
Teplota rozkladu 2 150 ± 0 050 
Viskozita irelevantné 
Výbušné vlastnosti irelevantné 
Oxidačné vlastnosti irelevantné 

9.2. Ďalšie informácie 
Žiadne ďalšie údaje nie sú k dispozícii 

10.1. Reaktivita 

Pri bežných podmienkach používania nie sú známe reaktívne javy. 
10.2. Chemická stabilita 

Stabilný pri normálnych podmienkach používania a skladovania. 
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

Pri bežných podmienkach nie sú známe. 
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Vo všeobecnosti nemiešajte s inými chemikáliami. 
10.5. Nezlučiteľné materiály 

Základné chemikálie. 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Pri normálnych podmienkach sa nerozkladá. 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch  
ATE (mix) orálne = nie je k dispozícii 
ATE (mix) dermálne = nie je k dispozícii 
ATE (mix) inhalačne = nie je k dispozícii 

a) akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené 
b) poleptanie/dráždenie pokožky: Pri kontakte s pokožkou spôsobuje silný zápal s erytémom, chrastami a opuchom. 
c) vážne poškodenie/podráždenie očí: Ak sa produkt dostane do kontaktu s očami, spôsobuje vážne podráždenie, ktoré môže trvať dlhšie ako 24 hodín 
d) senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené 
e) mutagenicita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené 
f) karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené 
g) reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené 
h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené 
i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené 
j) nebezpečnosť pri vdýchnutí: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené 

Vzťahuje sa na obsiahnuté látky: 
Kyselina amidosírová 
SPÔSOBY EXPOZÍCIE: Látka sa môže absorbovať do tela vdýchnutím aerosólu a požitím. 
NEBEZPEČNOSŤ PRI VDÝCHNUTÍ: Odparovanie pri 20 °C je zanedbateľné. Ak sa však prášok sype, rýchlo môže vzniknúť vysoká koncentrácia škodlivých čiastočiek vo 

vzduchu. 
ÚČINKY KRÁTKODOBEJ EXPOZÍCIE: Aerosól je žieravý pre oči, pokožku a dýchacie cesty. Vdýchnutie aerosólov kyseliny amidosírovej môže spôsobiť opuch pľúc. 
AKÚTNE NEBEZPEČENSTVO/PRÍZNAKY 
PRI VDÝCHNUTÍ: Pocit pálenia. Kašeľ. Ťažký dych. 

ODDIEL 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 

ODDIEL 10. Stabilita a reaktivita 

ODDIEL 11. Toxikologické informácie 
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PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Začervenanie. Bolesť. pľuzgiere. 
PRI KONTAKTE S OČAMI: Začervenanie. Bolesť. Vážne poleptanie. 
PO POŽITÍ: Kŕče v bruchu. Pocit pálenia. Bolesť hrdla. Zvracanie. Šok. 
POZNÁMKY: Príznaky pľúcneho opuchu sa často prejavia až po niekoľkých hodinách a zhoršujú sa pri fyzickej námahe. Preto je nevyhnutný odpočinok 

a lekársky dohľad. Lekár alebo ním poverená osoba musí okamžite nasadiť vhodnú liečbu dýchacích ciest. 
12.1. Toxicita 

Produkt je škodlivý pre vodné organizmy. Používajte vhodné pracovné postupy, aby nedošlo k uvoľneniu produktu do životného prostredia. 
12.2. Perzistencia a odbúrateľnosť 

Neobsahuje povrchovo aktívne látky. 
12.3. Bioakumulačný potenciál 

Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. 
12.4. Mobilita v pôde 

Údaje nie sú k dispozícii. 
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Látka/zmes NEOBSAHUJE látky PBT/vPvB v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006, príloha XIII. 
12.6. Iné nepriaznivé účinky 

Údaje nie sú k dispozícii. 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Prázdne nádoby znovu nepoužívajte. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi. Akýkoľvek zvyšný produkt sa môže spáliť vo vhodnej spaľovni 
vybavenej dohorievacou komorou a ničením. 

14.1. Číslo UN 

2967 
Výnimka podľa ADR (obmedzené množstvo, s použitím tabule znázornenej vpravo), ak spĺňa tieto 
vlastnosti: Kombinované obaly: vnútorné balenie 5 kg, balenie celkom 30 kg 
Vnútorné balenie sa umiestni do prepraviek so zmršťovacou alebo roztiahnuteľnou fóliou: vnútorné balenie 5 kg balenie celkom 20 kg 

14.2. Správne expedičné označenie UN 

KYSELINA AMIDOSÍROVÁ zmiešaná 
14.3. Triedy nebezpečnosti pre dopravu 

Trieda (-y) nebezpečnosti pre dopravu  8 
Označenie na tabuli    8 
Kód obmedzenia pre tunely:    E 
Obmedzené množstvá:    5 kg 
EmS:    F-A, S-B 
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Obme
dzené 
množs

tvo 

 
Pokyny 
balenie 

 
Maximál
ne čisté 
množstv
o/baleni
e 

 
Pokyny 
balenie 

 
Maximál
ne čisté 
množstv
o/baleni
e 

 
 

- - 

 
 

8L 
Pokyny 
balenie 

Maximál
ne čisté 
množstv
o/baleni
e 

Y845 5 kg 860 25 kg 864 100 kg 

14.4. Obalová skupina 

III 
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 

Nebezpečnosť pre životné prostredie: NO 
Látka znečisťujúca more: NO 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa 

Tovar musí byť prepravovaný vozidlami, ktoré majú povolenie na prepravu nebezpečného tovaru v zmysle platných ustanovení dohody ADR a v zmysle 
príslušných vnútroštátnych predpisov. Tovar musí byť v originálnych obaloch. Ak nie je, musí byť každom prípade v obaloch vyrobených z materiálov 
odolných voči ich obsahu, ktoré nemajú tendenciu vyvolávať nebezpečné reakcie. Pracovníci, ktorí nakladajú a vykladajú nebezpečný tovar, musia byť 
školení o rizikách vyplývajúcich z týchto látok a o všetkých opatreniach, ktoré je potrebné podniknúť v prípade mimoriadnych situácií 

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru Marpol a Kódexu IBC 

Nie je určený na prepravu hromadného tovaru 

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 z 18. marca 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), ktorým sa zriaďuje Európska chemická agentúra a ktorým sa menia a 
dopĺňajú smernica 1999/45/ES a ruší Nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94, ako aj smernica Rady 76/769/EHS a 
smernice Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, 

ODDIEL 12. Ekologické informácie 

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneškodňovaní 

ODDIEL 14. Informácie o doprave 

ODDIEL 15. Regulačné informácie 
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ktorým sa menia, dopĺňajú a rušia smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES a ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (ES) č. 1907/2006. NARIADENIE 
KOMISIE (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 1272/2008 Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. 

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch. 
15.2. Posúdenie chemickej bezpečnosti 

Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo poskytnuté. 

 
 

16.1. Ďalšie informácie 

Opis označení nebezpečenstva stanovených v oddiele 3  
H315 = Dráždi pokožku 
H319 = Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H412 = Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Klasifikácia bola vykonaná na základe údajov o všetkých zložkách zmesi. 

Pre prípad potreby majú niektoré z týchto toxikologických centier non-stop aktívne telefónne čísla: 
 

TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM 
Krajina RAKÚSKO Krajina BELGICKO 
Názov toxikologického 
centra 

Vergiftungsinformationszentrale (Toxikologické informačné 
centrum) 

Názov toxikologického centra Centre Antipoisons-Antigifcentrum 

Núdzové telefónne číslo 43 1 406 43 43 Núdzové telefónne číslo +32 70 245 245 
Web stránka www.giftinfo.org Web stránka www.poisoncentre.be 
Krajina CHORVÁTSKO Krajina FRANCÚZSKO 
Názov toxikologického 
centra 

Poison Control Centre Zagreb Názov toxikologického centra ORFILA_Liste des centres anti poison 

Núdzové telefónne číslo +358 1 2348 342 Núdzové telefónne číslo +33 1 40 05 48 48 
Web stránka www.imi.hr Web stránka - - 
Krajina FRANCÚZSKO Krajina NEMECKO 
Názov toxikologického 
centra 

Centre antipoison et de toxicovigilance de Paris Názov toxikologického centra Deutschland Notrufnummer 

Núdzové telefónne číslo +33 (0)1 40 05 48 48 Núdzové telefónne číslo 030 30 68 67 90 
Web stránka www.centres-antipoison.net Web stránka - - 
Krajina ŠPANIELSKO Krajina HOLANDSKO 
Názov toxikologického 
centra 

Emergencias y consultas toxicologicas Názov toxikologického centra National Poisons Information Centre 

Núdzové telefónne číslo 915 620 420 Núdzové telefónne číslo +31 30 274 88 88 
Web stránka - - Web stránka www.vergiftigingen.info 

 
ZDROJE 
 

ACGIH   – Americká konferencia vládnych priemyselných hygienikov 
CheLIST   – Informačný systém zoznamov chemických látok 
ECHA   – Európska chemická agentúra 
IARC   – Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny 
IPCS   – Medzinárodný program chemickej bezpečnosti (karty)  
NIOSH   – Register toxických účinkov chemických látok (1983)  
OSHA   – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci TOXNET – Toxikologická dátová sieť 
WHO   – Svetová zdravotnícka organizácia 

Karta bezpečnostných údajov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 2015/830 z 29. mája 2015 v znení neskorších úprav 
 
 

Údaje obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sú spracované podľa najlepších dostupných znalostí alebo podľa našich znalostí trhu k uvedenému 
dátumu revízie. Spoločnosť, ktorá je držiteľom tejto karty, ani jej dcérske spoločnosti neprijmú žiadne sťažnosti vyplývajúce z nesprávneho použitia 
informácií uvedených v tomto dokumente alebo 

  z nesprávneho použitia produktu v žiadosti. Venujte zvláštnu pozornosť použitiu prípravkov, pretože nesprávne použitie môže zvýšiť nebezpečenstvo.  
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