
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu
Obchodný názov NANO (Zložka B)
Registračné číslo (REACH) nerelevantné (zmes)
Jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) Y500-C029-G000-D1G4

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

Príslušné identifikované použitia Živicové tužidlo
Profesionálne použitie
Spotrebiteľské použitie (domácnosti)

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Hwa, s.r.o.
J. Bottu 420/44
956 18 Bošany  
Telefón: +421 907 105 125
Webová stránka: www.hwa.sk
e-mail (kompetentná osoba) info@hwa.sk

1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzová informačná služba Národné toxikologické informačné centrum: 00421-

(0)2-547 741 66,
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxi-
káciách.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Oddiel Trieda nebezpečnosti Kategória Trieda a kategória ne-
bezpečnosti

Výstražné upo-
zornenie

3.1O akútna toxicita (orálna) 4 Acute Tox. 4 H302

3.2 žieravosť/dráždivosť pre kožu 1B Skin Corr. 1B H314

3.3 vážne poškodenie očí/podráždenie očí 1 Eye Dam. 1 H318

3.4S kožná senzibilizácia 1 Skin Sens. 1 H317

3.7 reprodukčná toxicita 2 Repr. 2 H361d

4.1C nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť 2 Aquatic Chronic 2 H411

Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie
Žieravý pre kožu znamená vznik ireverzibilného poškodenia kože, a to viditeľná nekróza cez epidermu až do dermy.  Rozliatie a
požiarna voda môže spôsobiť znečistenie vodných tokov.

2.2 Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- Výstražné slovo nebezpečenstvo
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- Piktogramy
GHS05, GHS07,
GHS08, GHS09

   

- Výstražné upozornenia
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

- Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokož-

ku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šo-

šovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

- Označenie pre nebezpečné zložky 3-(aminometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexánamín, kyseli-
na salicylová, produkt reakcie: bisfenolu A a epichlór-
hydrínu, epoxidová živica (s priemernou početnou mo-
lekulovou hmotnosťou ≤ 700), benzylalkohol

2.3 Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky
Nerelevantné (zmes)

3.2 Zmesi
Popis zmesi

Názov látky Identifikátor Hm. -% Klasifikácia podľa GHS Piktogramy Poznámky

benzylalkohol Č. CAS
100-51-6

Č. ES
202-859-9

Č. index
603-057-00-5

Č. REACH Reg.
01-2119492630-38-

0000

25 – 50 Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H332
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Názov látky Identifikátor Hm. -% Klasifikácia podľa GHS Piktogramy Poznámky

3-(aminometyl)-3,5,5-tri-
metylcyklohexánamín

Č. CAS
2855-13-2

Č. ES
220-666-8

Č. index
612-067-00-9

Č. REACH Reg.
01-2119514687-32-

xxxx

25 – 50 Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H312
Acute Tox. 4 / H332
Skin Corr. 1B / H314
Skin Sens. 1 / H317

Aquatic Chronic 3 / H412

 

GHS-HC

produkt reakcie: bisfenolu
A a epichlórhydrínu, epoxi-
dová živica (s priemernou

početnou molekulovou
hmotnosťou ≤ 700)

Č. CAS
25068-38-6

Č. ES
500-033-5

Č. index
603-074-00-8

Č. REACH Reg.
01-2119456619-26-

XXXX

5 – 15 Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2 / H319

Skin Sens. 1 / H317
Aquatic Chronic 2 / H411

 

kyselina salicylová Č. CAS
69-72-7

Č. ES
200-712-3

Č. index
607-732-00-5

Č. REACH Reg.
01-2119486984-17-

0000

< 5 Acute Tox. 4 / H302
Eye Dam. 1 / H318

Repr. 2 / H361d  

GHS-HC

etanol Č. CAS
64-17-5

Č. ES
200-578-6

Č. index
603-002-00-5

Č. REACH Reg.
01-2119457610-43-

xxxx

< 2,5 Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319

 

GHS-HC
OEL

4-(C9-alkyl)fenol, rozvet-
vený

Č. CAS
84852-15-3

Č. ES
284-325-5

Č. index
601-053-00-8

Č. REACH Reg.
01-2119510715-45-

0013

< 1 Acute Tox. 4 / H302
Skin Corr. 1B / H314

Repr. 2 / H361fd
Aquatic Acute 1 / H400

Aquatic Chronic 1 / H410

 

 

GHS-HC

Poznámky
GHS-HC: harmonizovaná klasifikácia (klasifikácia látky zodpovedá položke v zozname podľa 1272/2008/EC, príloha VI, tabuľka 3.1)
OEL: látka s vnútroštátnymi medznými hodnotami expozície v pracovnom prostredí
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Nebezpečné zložky: Koncentračný limit, M-Koeficient, ATE

Názov látky Špecifické koncentračné limity Faktory M

produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrí-
nu, epoxidová živica (s priemernou početnou

molekulovou hmotnosťou ≤ 700)

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %
Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

-

4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený - M-koeficient (akútny) =
10.0

M-koeficient (chronic-
ký) = 10.0

etanol Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 % -

Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné poznámky

Nenechávajte postihnutú osobu bez dozoru.  Vyneste postihnutého z nebezpečnej oblasti.  Držte postihnutého v teple, kľude a
zakrytého.  Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.  Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvávajú, vy-
hľadajte lekársku pomoc.  V prípade bezvedomia uložte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodávajte nič ústami.

Po vdýchnutí
V prípade, že dýchanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a začnite poskytovať opatrenia
prvej pomoci.  V prípade podráždenia dýchacích ciest sa poraďte s lekárom.  Zaistite prísun čerstvého vzduchu.

Po kontakte s pokožkou
Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.  Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.   Priložte steril-
ný obväz.  Ak príznaky pretrvávajú vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s očami
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  Očné viečka držte roztiahnuté a
vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút.  Ihneď privolajte lekársku pomoc.

Po požití
Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).  Nevyvolávajte zvracanie.  Nepodávať alkohol.  Ihneď privolaj-
te lekársku pomoc.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Po kontakte s pokožkou: začervenanie, pálenie, alergická reakcia, popáleniny.
Po kontakte sa očami: riziko vážneho poškodenia očí, bolesť, slzenie, pálenie.
Po požití: popálenie úst, hrdla, pažeráka, môže spôsobiť perforáciu žalúdka.
Po vdýchnutí: podráždenie dýchacích ciest.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Spôsob o šetrenia určí lekár po dôkladnom zhodnotení stavu postihnutého. Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky

Vodný sprej, BC-prášok, Oxid uhličitý (CO2), Pena

Nevhodné hasiace prostriedky
Vodný prúd

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty spaľovania

Amoniak (NH3), Oxidy dusíka (NOx), Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO2). , Pri horení môžu vznikať toxické výpary
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5.3 Pokyny pre požiarnikov
V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.  Koordinácia protipožiarnych opatrení s okolitým ohňom.  Zabrániť vode z
hasenia, aby sa z miesta požiaru  dostala do kanalizácie alebo vodných tokov.  Samostatne zozbierať kontaminovanú požiarnu
vodu.  Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Pre iný ako pohotovostný personál

Dbajte na núdzové postupy, ako je napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s odborníkom.  Vyhnite
sa kontaktu s pokožkou a očami.  Používanie vhodného ochranného vybavenia (vrátane osobných ochranných prostriedkov uve-
dených v oddiele 8 karty bezpečnostných údajov), aby sa predišlo akejkoľvek kontaminácii kože, očí a osobného odevu.  Zabez-
pečte dostatočné vetranie.  Nevdychujte pary.

Pre pohotovostný personál
V prípade pôsobenia pár/prachu/aerosólov/plynov nosiť dýchací prístroj.  Zabezpečte dostatočnú ventiláciu a miestne odsáva-
nie.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.  Znečistenú odpadovú vodu zadržte a zlikvidujte.  Ak látka
prenikla do vodného toku alebo kanalizácie, informuje o tom príslušný orgán.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí

Zakrytie kanalizácie

Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie
Zozbierajte uniknutý produkt: piliny, kremelina (diatomit), piesok, univerzálny lapač

Vhodné techniky zabránenia
Použitie absorpčných materiálov.

Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia
Uložte do vhodných nádob na likvidáciu.  So zozbieraným produktom zaobchádzajte ako s odpadom.  Vyvetrajte zasiahnutú ob-
lasť.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.  Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8.  Nekompatibilné materiály: pozri
oddiel 10.  Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Odporúčania
- Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu

Použite miestne a celkové odvetrávanie.  Používajte len na dobre vetranom mieste.  Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí
Po použití si umyť ruky.  Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch.  Odstrániť kontaminovaný odev a ochranné pros-
triedky pred vstupom do stravovacích priestorov.  Nikdy neuchovávajte potraviny a nápoje v blízkosti chemických látok.  Nikdy
nedávajte chemické látky do nádob, ktoré sa normálne používajú pre potraviny alebo nápoje.  Uchovávajte mimo dosahu potra-
vín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Skladujte na suchom dobre vetranom mieste. Chráňte pred priamim slnečným žiarením. Uchovávajte oddelene od potravín, ná-
pojov a krmív.  Chráňte pred vlhkosťou a vodou. Po otvorení uchovávajte v zvislej polohe aby sa zabránilo úniku.  Nádoby musia
byť riadne označené.
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- Špecifické dizajny skladových priestorov alebo nádob
- Skladovacia teplota 15-30°C

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia
Viď oddiel 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Vnútroštátne medzné hodnoty
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku)

Krajina Názov látky Č. CAS Identifi-
kátor

Priemer-
ný [ppm]

Priemer-
ný [mg/

m³]

Krátko-
dobý
[ppm]

Krátko-
dobý

[mg/m³]

MH
[ppm]

MH [mg/
m³]

Zá-
znam

Zdroj

SK etanol 64-17-5 NPEL 500 960 1.000 1.920 NV SR
Z.z.

Záznam
krátkodobý najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia: hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na

dobu 15 minút (ak nie je stanovené inak)
MH maximálna hodnota je hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená
priemerný časovo vážený priemer (dlhodobá expozícia): merané alebo vypočítané vo vzťahu k referenčnému obdobiu časovo váženého prie-

meru ôsmych hodín (ak nie je stanovené inak)

Relevantné DNEL zložiek zmesi

Názov látky Č. CAS Sledova-
ný para-

meter

Prahová
hodnota

Cieľ ochrany, ces-
ta expozície

Použité v Doba expozície

3-(aminometyl)-3,5,5-
trimetylcyklohexánamín

2855-13-2 DNEL 0,073 mg/m³ ľudia, inhalačný pracovník (priemysel) chronické - miestne
účinky

3-(aminometyl)-3,5,5-
trimetylcyklohexánamín

2855-13-2 DNEL 0,073 mg/m³ ľudia, inhalačný pracovník (priemysel) akútne - miestne účin-
ky

3-(aminometyl)-3,5,5-
trimetylcyklohexánamín

2855-13-2 DNEL 0,526 mg/kg
bw/deň

ľudia, orálny spotrebitelia (domác-
nosti)

chronické - systémo-
vé účinky

benzylalkohol 100-51-6 DNEL 450 mg/m³ ľudia, inhalačný profesionáli akútne - miestne účin-
ky

benzylalkohol 100-51-6 DNEL 47 mg/kg bw/
deň

ľudia, dermálny profesionáli akútne - miestne účin-
ky

benzylalkohol 100-51-6 DNEL 95,5 mg/m³ ľudia, inhalačný spotrebitelia (domác-
nosti)

akútne - miestne účin-
ky

benzylalkohol 100-51-6 DNEL 28,5 mg/kg
bw/deň

ľudia, dermálny spotrebitelia (domác-
nosti)

akútne - miestne účin-
ky

benzylalkohol 100-51-6 DNEL 25 mg/kg bw/
deň

ľudia, orálny profesionáli akútne - miestne účin-
ky

produkt reakcie: bisfe-
nolu A a epichlórhydrí-
nu, epoxidová živica (s
priemernou početnou

molekulovou hmotnos-
ťou ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 8,33 mg/kg
bw/deň

ľudia, dermálny profesionáli akútne - miestne účin-
ky

produkt reakcie: bisfe-
nolu A a epichlórhydrí-
nu, epoxidová živica (s
priemernou početnou

molekulovou hmotnos-
ťou ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 12,25 mg/m³ ľudia, inhalačný profesionáli akútne - miestne účin-
ky
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Názov látky Č. CAS Sledova-
ný para-

meter

Prahová
hodnota

Cieľ ochrany, ces-
ta expozície

Použité v Doba expozície

produkt reakcie: bisfe-
nolu A a epichlórhydrí-
nu, epoxidová živica (s
priemernou početnou

molekulovou hmotnos-
ťou ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 226 mg/m³ ľudia, inhalačný spotrebitelia (domác-
nosti)

akútne - miestne účin-
ky

produkt reakcie: bisfe-
nolu A a epichlórhydrí-
nu, epoxidová živica (s
priemernou početnou

molekulovou hmotnos-
ťou ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 3,571 mg/kg
bw/deň

ľudia, dermálny spotrebitelia (domác-
nosti)

akútne - miestne účin-
ky

produkt reakcie: bisfe-
nolu A a epichlórhydrí-
nu, epoxidová živica (s
priemernou početnou

molekulovou hmotnos-
ťou ≤ 700)

25068-38-6 DNEL 0,75 mg/kg
bw/deň

ľudia, orálny spotrebitelia (domác-
nosti)

akútne - miestne účin-
ky

kyselina salicylová 69-72-7 DNEL 5 mg/m³ ľudia, inhalačný pracovník (priemysel) chronické - systémo-
vé účinky

kyselina salicylová 69-72-7 DNEL 5 mg/m³ ľudia, inhalačný pracovník (priemysel) chronické - miestne
účinky

kyselina salicylová 69-72-7 DNEL 2,3 mg/kg bw/
deň

ľudia, dermálny pracovník (priemysel) chronické - systémo-
vé účinky

kyselina salicylová 69-72-7 DNEL 4 mg/m³ ľudia, inhalačný spotrebitelia (domác-
nosti)

chronické - systémo-
vé účinky

kyselina salicylová 69-72-7 DNEL 1 mg/kg bw/
deň

ľudia, dermálny spotrebitelia (domác-
nosti)

chronické - systémo-
vé účinky

kyselina salicylová 69-72-7 DNEL 1 mg/kg bw/
deň

ľudia, orálny spotrebitelia (domác-
nosti)

chronické - systémo-
vé účinky

kyselina salicylová 69-72-7 DNEL 4 mg/kg bw/
deň

ľudia, orálny spotrebitelia (domác-
nosti)

akútne - systémové
účinky

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 DNEL 0,5 mg/m³ ľudia, inhalačný pracovník (priemysel) chronické - systémo-
vé účinky

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 DNEL 1 mg/m³ ľudia, inhalačný pracovník (priemysel) akútne - systémové
účinky

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 DNEL 7,5 mg/kg bw/
deň

ľudia, dermálny pracovník (priemysel) chronické - systémo-
vé účinky

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 DNEL 15 mg/kg bw/
deň

ľudia, dermálny pracovník (priemysel) akútne - systémové
účinky

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 DNEL 0,4 mg/m³ ľudia, inhalačný spotrebitelia (domác-
nosti)

chronické - systémo-
vé účinky

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 DNEL 0,8 mg/m³ ľudia, inhalačný spotrebitelia (domác-
nosti)

akútne - systémové
účinky

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 DNEL 3,8 mg/kg bw/
deň

ľudia, dermálny spotrebitelia (domác-
nosti)

chronické - systémo-
vé účinky

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 DNEL 7,6 mg/kg bw/
deň

ľudia, dermálny spotrebitelia (domác-
nosti)

akútne - systémové
účinky

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 DNEL 0,08 mg/kg
bw/deň

ľudia, orálny spotrebitelia (domác-
nosti)

chronické - systémo-
vé účinky
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Názov látky Č. CAS Sledova-
ný para-

meter

Prahová
hodnota

Cieľ ochrany, ces-
ta expozície

Použité v Doba expozície

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 DNEL 0,4 mg/kg bw/
deň

ľudia, orálny spotrebitelia (domác-
nosti)

akútne - systémové
účinky

etanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m³ ľudia, inhalačný pracovník (priemysel) chronické - systémo-
vé účinky

etanol 64-17-5 DNEL 1.900 mg/m³ ľudia, inhalačný pracovník (priemysel) akútne - miestne účin-
ky

etanol 64-17-5 DNEL 343 mg/kg
bw/deň

ľudia, dermálny pracovník (priemysel) chronické - systémo-
vé účinky

etanol 64-17-5 DNEL 114 mg/m³ ľudia, inhalačný spotrebitelia (domác-
nosti)

chronické - systémo-
vé účinky

etanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m³ ľudia, inhalačný spotrebitelia (domác-
nosti)

akútne - miestne účin-
ky

etanol 64-17-5 DNEL 206 mg/kg
bw/deň

ľudia, dermálny spotrebitelia (domác-
nosti)

chronické - systémo-
vé účinky

etanol 64-17-5 DNEL 87 mg/kg bw/
deň

ľudia, orálny spotrebitelia (domác-
nosti)

chronické - systémo-
vé účinky

Relevantné PNEC zložiek zmesi

Názov látky Č. CAS Sledova-
ný para-

meter

Prahová
hodnota

Organizmus Zložka životného
prostredia

Doba expozície

3-(aminometyl)-3,5,5-
trimetylcyklohexánamín

2855-13-2 PNEC 0,06 mg/l vodné organizmy sladká voda krátkodobé (jednorá-
zové)

3-(aminometyl)-3,5,5-
trimetylcyklohexánamín

2855-13-2 PNEC 0,006 mg/l vodné organizmy morská voda krátkodobé (jednorá-
zové)

3-(aminometyl)-3,5,5-
trimetylcyklohexánamín

2855-13-2 PNEC 3,18 mg/l vodné organizmy čistička odpadových
vôd (STP)

krátkodobé (jednorá-
zové)

3-(aminometyl)-3,5,5-
trimetylcyklohexánamín

2855-13-2 PNEC 5,784 mg/kg vodné organizmy sladkovodné sedimen-
ty

krátkodobé (jednorá-
zové)

3-(aminometyl)-3,5,5-
trimetylcyklohexánamín

2855-13-2 PNEC 0,578 mg/kg vodné organizmy morský sediment krátkodobé (jednorá-
zové)

3-(aminometyl)-3,5,5-
trimetylcyklohexánamín

2855-13-2 PNEC 1,121 mg/kg suchozemské orga-
nizmy

pôda krátkodobé (jednorá-
zové)

benzylalkohol 100-51-6 PNEC 1 mg/l nie je stanovené sladká voda nie je stanovené

benzylalkohol 100-51-6 PNEC 0,527 mg/kg nie je stanovené morský sediment nie je stanovené

benzylalkohol 100-51-6 PNEC 10 mg/l nie je stanovené čistička odpadových
vôd (STP)

nie je stanovené

benzylalkohol 100-51-6 PNEC 0,456 mg/kg nie je stanovené pôda nie je stanovené

kyselina salicylová 69-72-7 PNEC 0,2 mg/l vodné organizmy sladká voda krátkodobé (jednorá-
zové)

kyselina salicylová 69-72-7 PNEC 0,02 mg/l vodné organizmy morská voda krátkodobé (jednorá-
zové)

kyselina salicylová 69-72-7 PNEC 162 mg/l vodné organizmy čistička odpadových
vôd (STP)

krátkodobé (jednorá-
zové)

kyselina salicylová 69-72-7 PNEC 1,42 mg/kg vodné organizmy sladkovodné sedimen-
ty

krátkodobé (jednorá-
zové)
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Názov látky Č. CAS Sledova-
ný para-

meter

Prahová
hodnota

Organizmus Zložka životného
prostredia

Doba expozície

kyselina salicylová 69-72-7 PNEC 0,142 mg/kg vodné organizmy morský sediment krátkodobé (jednorá-
zové)

kyselina salicylová 69-72-7 PNEC 0,166 mg/kg suchozemské orga-
nizmy

pôda krátkodobé (jednorá-
zové)

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 PNEC 0,001 mg/l vodné organizmy sladká voda krátkodobé (jednorá-
zové)

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 PNEC 0,001 mg/l vodné organizmy morská voda krátkodobé (jednorá-
zové)

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 PNEC 9,5 mg/l vodné organizmy čistička odpadových
vôd (STP)

krátkodobé (jednorá-
zové)

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 PNEC 4,62 mg/kg vodné organizmy sladkovodné sedimen-
ty

krátkodobé (jednorá-
zové)

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 PNEC 1,23 mg/kg vodné organizmy morský sediment krátkodobé (jednorá-
zové)

4-(C9-alkyl)fenol, roz-
vetvený

84852-15-3 PNEC 2,3 mg/kg suchozemské orga-
nizmy

pôda krátkodobé (jednorá-
zové)

etanol 64-17-5 PNEC 0,96 mg/l vodné organizmy sladká voda krátkodobé (jednorá-
zové)

etanol 64-17-5 PNEC 0,79 mg/l vodné organizmy morská voda krátkodobé (jednorá-
zové)

etanol 64-17-5 PNEC 580 mg/l vodné organizmy čistička odpadových
vôd (STP)

krátkodobé (jednorá-
zové)

etanol 64-17-5 PNEC 3,6 mg/kg vodné organizmy sladkovodné sedimen-
ty

krátkodobé (jednorá-
zové)

etanol 64-17-5 PNEC 0,63 mg/kg suchozemské orga-
nizmy

pôda krátkodobé (jednorá-
zové)

etanol 64-17-5 PNEC 2,75 mg/l vodné organizmy sladká voda občasné uvoľňovanie

etanol 64-17-5 PNEC 2,9 mg/cm³ vodné organizmy morský sediment krátkodobé (jednorá-
zové)

8.2 Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie

Celková ventilácia.

Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky)
Ochrana očí/tváre

Používať ochranné okuliare na ochranu proti postriekaniu kvapalinou.  Na pracovisku zabezpečte očné sprchy.

Ochrana kože
Noste vhodný ochranný odev.

- Ochrana rúk
Noste vhodné rukavice.  Vhodné sú rukavice chemickej ochrany, ktoré sú skúšané podľa EN 374.  Skontrolujte pred použitím
únik-tesnosť/priepustnosť.  V prípade, že chcete znovu používať rukavice, riadne ich očistite a vzduchom poriadne osušte.  Na
zvláštne účely je odporúčané skontrolovať odolnosť voči chemickým látkam vyššie uvedených ochranných rukavíc spoločne s
dodávateľom týchto rukavíc.

- Typ materiálu
Nitrilkaučuk, butylkaučuk
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- Ďalšie opatrenia na ochranu rúk
Nechajte pokožku zregenerovať na nevyhnutne dlhú dobu.  Odporúča sa preventívna ochrana pokožky (ochranné krémy/masti).
Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.

Ochrana dýchacích ciest
V prípade nedostatočného vetrania alebo prekročenia prípustnej hodnoty TLV použite absorpčné alebo absorpčno-filtračné za-
riadenie príslušnej triedy ochrany (trieda 1/ ochrana pred parami s objemovou koncentráciou vo vzduchu nepresahujúcou 0,1%;
trieda 2/ ochrana pred parami s koncentráciou vo vzduchu nepresahujúcou viac ako 0,5%; trieda 3/ ochrana pred parami s obje-
movou koncentráciou vo vzduchu do 1%).  Ak koncentrácia kyslíka na pracovisku je menšia alebo rovná ako 19% objemu, a /
alebo maximálna koncentrácia toxickej látky vo vzduchu je ≥ 1% použite izolačný dýchací prístroj.

Kontroly environmentálnej expozície
Zneškodňujte v súlade s úradnými predpismi. Ohľadne likvidácie odpadu sa obráťte na zodpovednú autorizovanú likvidačnú
spoločnosť. Prideľovanie číselných kódov odpadu/označení odpadu sa má vykonávať v súlade s katalógom odpadov na zákla-
de konkrétnej potreby a procesu. .

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav tekutý

Farba bezfarebný až svetložltý

Zápach charakteristický - amínový

Teplota topenia/tuhnutia neurčené

Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a
rozmedzie teploty varu

neurčené

Horľavosť tento materiál je horľavý, ale nie je ľahko zápalný

Dolná a horná medza výbušnosti neurčené

Teplota vzplanutia produkt nepodporuje horenie

Teplota samovznietenia neurčené

Teplota rozkladu nie je relevantné

hodnota pH neurčené

Kinematická viskozita neurčené

Dynamická viskozita 700 mPa s pri 25 °C

Rozpustnosť(i) neurčené

 
Rozdeľovací koeficient

Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) táto informácia nie je k dispozícii

 

Tlak pár neurčené
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Hustota a/alebo relatívna hustota

Hustota 1,05 g/cm³ pri 25 °C

 

Vlastnosti častíc nie sú k dispozícii žiadne údaje

9.2 Iné informácie

Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti triedy nebezpečnosti podľa GHS (fyzikálne nebez-
pečenstvá): nie je relevantné

Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Obsah tuhých látok 0 %

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Zmes je reaktívna, pozri oddiel 10.3 a 10.5.

10.2 Chemická stabilita
Materiál je stabilný za bežných podmienok prostredia a predpokladaných skladovacích a manipulačných podmienok teploty a
tlaku.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií
Pri reakcii s alifatickými amínmi môže produkt exotermicky polymerizovať.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Vysoké teploty, slnečné žiarenie.  Chráňte pred vlhkosťou.

10.5 Nekompatibilné materiály
Oxidanty, kyseliny, zásady, amíny, voda

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Odôvodnené očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania, rozliatia a zahriatia,
nie sú známe.  Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008
Skúšobné údaje nie sú k dispozícii pre celú zmes.

Proces klasifikácie
Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec).

Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akútna toxicita

Škodlivý po požití.

- Odhad akútnej toxicity (ATE)
Ústne 833 mg/kg
Kožné 2.200 mg/kg
Inhalácia: para 22 mg/l/4h
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- Akútna toxicita zložiek zmesi

Názov látky Č. CAS Cesta expozície Sledovaný pa-
rameter

Hodnota Druhy

3-(aminometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexá-
namín

2855-13-2 ústne LD50 1.030 mg/kg potkan

benzylalkohol 100-51-6 ústne LD50 1.620 mg/kg potkan

benzylalkohol 100-51-6 inhalácia: para LC50 >4.178 mg/m³/4h potkan

produkt reakcie: bisfenolu A a epichlór-
hydrínu, epoxidová živica (s priemernou

početnou molekulovou hmotnosťou ≤
700)

25068-38-6 ústne LD50 >15.000 mg/kg potkan

produkt reakcie: bisfenolu A a epichlór-
hydrínu, epoxidová živica (s priemernou

početnou molekulovou hmotnosťou ≤
700)

25068-38-6 kožné LD50 >23.000 mg/kg králik

Žieravosť/dráždivosť pre kožu
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Mutagenita pre zárodočné bunky
Nie je klasifikovaná ako mutagénna pre zárodočné bunky.

Karcinogenita
Nie je klasifikovaná ako karcinogénna.

Reprodukčná toxicita
Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia
Nie je klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán (jednorázová expozícia).

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia
Nie je klasifikovaná ako toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia).

Aspiračná nebezpečnosť
Nie je klasifikovaná ako predstavujúce aspiračnú nebezpečnosť.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti
Nie sú žiadne ďalšie informácie.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
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Vodná toxicita (akútna) zložiek zmesi

Názov látky Č. CAS Sledovaný parame-
ter

Hodnota Druhy Doba expozí-
cie

3-(aminometyl)-3,5,5-tri-
metylcyklohexánamín

2855-13-2 LC50 110 mg/l ryba 96 h

3-(aminometyl)-3,5,5-tri-
metylcyklohexánamín

2855-13-2 EC50 23 mg/l vodné bezstavovce 48 h

3-(aminometyl)-3,5,5-tri-
metylcyklohexánamín

2855-13-2 EC50 37 mg/l riasy 72 h

produkt reakcie: bisfenolu
A a epichlórhydrínu, epoxi-
dová živica (s priemernou

početnou molekulovou
hmotnosťou ≤ 700)

25068-38-6 LC50 2 mg/l pstruh dúhový (Oncorhyn-
chus mykiss)

96 h

produkt reakcie: bisfenolu
A a epichlórhydrínu, epoxi-
dová živica (s priemernou

početnou molekulovou
hmotnosťou ≤ 700)

25068-38-6 EC50 1,8 mg/l perloočka velká 48 h

4-(C9-alkyl)fenol, rozvet-
vený

84852-15-3 LC50 0,128 mg/l ryba 96 h

4-(C9-alkyl)fenol, rozvet-
vený

84852-15-3 EC50 0,323 mg/l riasy 72 h

4-(C9-alkyl)fenol, rozvet-
vený

84852-15-3 EC50 0,085 mg/l perloočka 48 h

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť
Produkt je ťažko biologicky rozložiteľný.
Biodegradácia epoxydovej živice: 12% (28 dní, OECD302B).

12.3 Bioakumulačný potenciál
Údaje nie sú k dispozícii.

Bioakumulačný potenciál zložiek v zmesi
Epoxydová živica: log Po/w 3,3; BCF 100-3000, mierny bioakumulačný potenciál.

12.4 Mobilita v pôde
Epoxydová živica: Poc 500-2000; nízka mobilita v pôde.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Látky obsiahnuté v zmesi nespĺňajú PBT/vPvB kritériá podľa prílohy XIII nariadenia REACH.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)
Žiadne zo zložiek nie sú uvedené.

12.7 Iné nepriaznivé účinky
Zmes nie je klasifikovaná, ako predstavujúca ohrozenie pre ozónovú vrstvu.
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu
Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie týkajúce sa spracovania odpadu
Zneškodňujte v autorizovaných spaľovniach.

Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie
Nevypúšťať do kanalizačnej siete.  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kar-
tou bezpečnostných údajov.

Spracovanie odpadu nádob/balení
Vykonávajte zhodnocovanie / recykláciu / likvidáciu odpadov z obalov v súlade s platnými predpismi.  Je to nebezpečný odpad,
iba obaly, ktoré sú schválené (napr. podľa ADR) môžu byť použité.  Zaobchádzať s kontaminovanými obalmi rovnakým spôso-
bom ako s látkou samotnou.

Poznámka
Prosíme, berte do úvahy všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia.  Ak sa tento produkt a jeho obal stanú od-
padom, držiteľ odpadu je povinný prideliť zodpovedajúci kód odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa usta-
novuje Katalóg odpadov. Odpad by mal byť triedený podľa kategórií, s ktorými môžu oddelene zaobchádzať samosprávne ale-
bo celoštátne zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo
ADR/RID/ADN UN 1760
IMDG-Code UN 1760
ICAO-TI UN 1760

14.2 Správne expedičné označenie OSN
ADR/RID/ADN ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.
IMDG-Code CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI Corrosive liquid, n.o.s.
Technický názov (nebezpečné zložky) 3-(aminometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexánamín

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
ADR/RID/ADN 8
IMDG-Code 8
ICAO-TI 8

14.4 Obalová skupina
ADR/RID/ADN II
IMDG-Code II
ICAO-TI II

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie nebezpečné pre vodné prostredie
Látky ohrozujúce životné prostredie (vodné prostredie) 4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Ustanovenia pre nebezpečný tovar (ADR) by v areáli mali byť dodržiavané.

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO
Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad.
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Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN
Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/
RID/ADN) - Dodatočné informácie
Klasifikačný kód C9
Bezpečnostná(é) značka(y) 8, ryba a strom

 

Nebezpečnosť pre životné prostredie áno (nebezpečné pre vodné prostredie)

Osobitné ustanovenia (SP) 274
Vyňaté množstvá (EQ) E2
Obmedzené množstvá (LQ) 1 L
Dopravná kategória (DK) 2
Kód obmedzenia pre tunely (KOT) E
Identifikačné číslo nebezpečnosti 80
Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG) - Dodatočné informácie
Látka znečisťujúca more áno (nebezpečné pre vodné prostredie) (4-nonylphenol, branched)

Bezpečnostná(é) značka(y) 8, ryba a strom

 

Osobitné ustanovenia (SP) 274
Vyňaté množstvá (EQ) E2
Obmedzené množstvá (LQ) 1 L
EmS F-A, S-B
Kategória skladovania B
Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatočné informácie
Nebezpečnosť pre životné prostredie áno (nebezpečné pre vodné prostredie)

Bezpečnostná(é) značka(y) 8

Osobitné ustanovenia (SP) A3
Vyňaté množstvá (EQ) E2
Obmedzené množstvá (LQ) 0,5 L

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia
Relevantné ustanovenia Európskej únie (EÚ)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) v platnom znení,
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) v platnom znení,
Zákon č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom
znení.
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Obmedzenia podľa REACH, Príloha XVII

Nebezpečné látky s obmedzením  (REACH, Príloha XVII)

Názov látky Názov podľa zoznamu Č. CAS Obmedzenie Č.

NANO (Zložka B) tento produkt spĺňa kritériá na klasifikáciu
podľa nariadenia č. 1272/2008/ES

R3 3

4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený nonylfenol 25154-52-3 R46 46a

Legenda
R3 1.  Nesmú byť použité:

- v dekoratívnych výrobkoch určených na vytváranie svetla alebo farebných efektov na základe rozdielnych fáz, napríklad v dekoratívny-
ch lampách a popolníkoch,
- v trikových a žartovných predmetoch,
- v hrách pre jedného alebo viacerých účastníkov ani v žiadnom výrobku určenom na tento účel, a to ani v prípade, že sa tento vyznačuje
dekoratívnymi prvkami.
2.  Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.
3.  Nesmú sa uviesť na trh v prípade, že obsahujú farbivo, pokiaľ sa to nevyžaduje na daňové účely, ani arómu, ani oboje, ak:
- môžu byť použité ako náplň do dekoratívnych olejových lámp určených pre širokú verejnosť a
- hrozí nebezpečenstvo ich vdýchnutia a sú označené R65 alebo H304.
4.  Dekoratívne olejové lampy určené pre širokú verejnosť sa nesmú uviesť na trh v prípade, že nie sú v súlade s európskou normou pre
dekoratívne olejové lampy (EN 14059) prijatou Európskym výborom pre normalizáciu (CEN).
5.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpeč-
ných látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením daného výrobku na trh zabezpečiť, aby boli splnené tieto požiadavky:
a)  na lampových olejoch označených vetou R65 alebo H304 určených širokej verejnosti sa viditeľne, čitateľne a nezmazateľne uvádza:
„Lampy plnené touto kvapalinou uchovávajte mimo dosahu detí.“ a od 1. decembra 2010 aj takto: „Prehltnutie i malého množstva lampo-
vého oleja alebo oliznutie knôtu lampy môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie pľúc.“;
b)  na tekutých podpaľovačoch grilov označených vetou R65 alebo H304 určených širokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 viditeľne,
čitateľne a nezmazateľne uvádza: „Prehltnutie i malého množstva podpaľovača grilu môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie pľúc.“;
c)  lampové oleje a podpaľovače grilov označené vetou R65 alebo H304 určené širokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 balia do čier-
nych nepriehľadných nádob s objemom max. 1 liter.
6.  Komisia požiada najneskôr do 1. júna 2014 Európsku chemickú agentúru, aby pripravila dokumentáciu v súlade s článkom 69 tohto
nariadenia, aby bolo možné v odôvodnených prípadoch zakázať tekuté podpaľovače grilov a oleje do dekoratívnych lámp označené ve-
tou R65 alebo H304, ktoré sú určené širokej verejnosti.
7.  Fyzické alebo právnické osoby, ktoré po prvýkrát uvádzajú na trh lampové oleje a tekuté podpaľovače grilov označené vetou R65 ale-
bo H304, poskytnú príslušnému orgánu v dotknutom členskom štáte od 1. decembra 2011, a potom každoročne, údaje o alternatívach k
lampovým olejom a tekutým podpaľovačom grilov označeným vetou R65 alebo H304. Členské štáty sprístupnia tieto údaje Komisii.

R46 Nesmú sa uvádzať na trh, ani používať ako látky, ani v zmesiach, v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti na
tieto účely:
(1)  priemyselné alebo inštiucionálne čistenie, okrem:
- kontrolovaných uzatvorených systémov suchého čistenia, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje,
- čistiacich systémov so špeciálnou úpravou, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje;
(2)  čistenie v domácnostiach;
(3)  spracovanie textílií a kože, okrem:
- spracovania, pri ktorom nedochádza k ich uvoľňovaniu do odpadových vôd,
- systémov so špeciálnou úpravou, kde sa voda z výroby najprv upravuje tak, aby sa úplne odstránili organické frakcie pred biologickým
čistením odpadových vôd (odmasťovanie ovčej kože);
(4)  ako antimastitídne emulgačné činidlo v poľnohospodárstve;
(5)  obrábanie kovov, okrem:
použitia v kontrolovaných uzatvorených systémoch, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje;
(6)  výroba buničiny a papiera;
(7)  kozmetické výrobky;
(8)  ostatné výrobky osobnej hygieny, okrem:
spermicídov;
(9)  ako jedna zo zložiek v pesticídoch a biocídoch. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na vnútroštátne povolenia udelené pre pesticí-
dy alebo biocídne výrobky obsahujúce ako zložku nonylfenoletoxyláty pred 17. júlom 2003 až do skončenia ich platnosti.

Zoznam látok podliehajúcich autorizácii (REACH, Príloha XIV) / SVHC - zoznam kandidátskych látok

Látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy (SVHC)

Názov podľa zoznamu Č. CAS Uvedený v Poznámka

4-Nonylphenol, branched and linear Zoznam kandidátskych látok EDP (57f-env)
rem-44

Legenda
EDP (57f-env) Potenciál rozvracať endokrinný systém (článok 57(f) - životné prostredie)
rem-44 Substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, cove-

ring also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
zoznam kandi-
dátskych látok

Látky, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 57 a navrhované na zahrnutie do prílohy XIV
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Smernica o priemyselných emisiách (VOC, 2010/75/EU)

VOC obsah 65,9 %

Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a
elektronických zariadeniach (RoHS) -  príloha II

žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Nariadenie 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich
látok (PRTR)

žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Rámcová smernica o vode (RSV)

Názov látky Č. CAS Uvedený v Poznámka

produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu, epoxido-
vá živica (s priemernou početnou molekulovou hmot-

nosťou ≤ 700)

A)

kyselina salicylová A)

4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený 25154-52-3 B) HAZ
(5)

4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený 84852-15-3 C)

4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený A)

Legenda
(5) Nonylfenol (CAS 25154-52-3, EÚ 246-672-0) vrátane izomérov 4-nonylfenol (CAS 104-40-5, EÚ 203-199-4) a 4-nonylfenol (nonyl

rozvetvený) (CAS 84852-15-3, EÚ 284-325-5)
A) Informačný zoznam hlavných znečisťujúcich látok
B) Zoznam prioritných látok v oblasti vodnej politiky
C) Environmentálne normy kvality pre prioritné látky a niektoré ďalšie znečisťujúce látky
HAZ Identifikovaná ako prioritná nebezpečná látka

Nariadenie 649/2012/EÚ o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (PIC)
Chemikálie podliehajúce medzinárodnému postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC) (ďa-
lej len „postup PIC“).

Názov látky Č. CAS Kategória / podkategória Obmedzenie použitia

4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený 84852-15-3 i(1) sr

4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený 84852-15-3 i sr

Legenda
i Kategória: i - priemyselná chemikália
i(1) Podkategória: i(1) - priemyselná chemikália určená na odborné použitie
sr Obmedzenie použitia: prísne obmedzenie (pre príslušnú podkategóriu alebo príslušné podkategórie) podľa právnych predpisov Únie

Národné predpisy (Slovensko)

Zoznam znečisťujúcich látok (vodný zákon)

Názov látky Č. CAS Č. ES Uvedený v Poznámka

produkt reakcie: bisfenolu A a epichlór-
hydrínu, epoxidová živica (s priemer-

nou početnou molekulovou hmotnosťou
≤ 700)

Zoznam I

kyselina salicylová Zoznam I

4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený 25154-52-3 246-672-0 Zoznam II HAZ
(5)
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Zoznam znečisťujúcich látok (vodný zákon)

Názov látky Č. CAS Č. ES Uvedený v Poznámka

4-(C9-alkyl)fenol, rozvetvený Zoznam I

Legenda
(5) Nonylfenol (CAS 25154-52-3, EÚ 246-672-0) vrátane izomérov 4-nonylfenol (CAS 104-40-5, EÚ 203-199-4) a 4-nonylfenol (nonyl

rozvetvený) (CAS 84852-15-3, EÚ 284-325-5)
HAZ Prioritná látka identifikovaná ako nebezpečná
Zoznam I Indikatívny zoznam hlavných znečisťujúcich látok
Zoznam II Prioritné látky

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Pre látky s REACH registračným číslom, bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Skratky a akronymy

Skr. Popis použitých skratiek

Acute Tox. Akútna toxicita

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérie-
ures (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Európska dohoda o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)

ADR/RID/ADN Evropská dohoda o mezinárodní Silniční/Železniční/Vnitrozemské vodní přepravě nebezpečných věcí (ADR/RID/
ADN)

Aquatic Acute Nebezpečná pre vodné prostredie - akútna nebezpečnosť

Aquatic Chronic Nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť

ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akútnej toxicity)

CAS Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS)

CLP Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

č. ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom lá-
tok komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie)

č. index Indexové číslo je identifikačný kód priradený k látke v časti 3 prílohy VI nariadenia (ES) č 1272/2008

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvodená minimálna hodnota žiadneho účinku)

EC50 Effective Concentration 50 % (účinná koncentrácia 50 %). EC50 zodpovedá koncentrácii testovanej látky spôso-
bujúcej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) počas špecifikovaného časového intervalu

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných
chemických látok)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam nových chemických látok)

EmS Emergency Schedule (Núdzový Plán)

Eye Dam. Vážne poškodzuje oči

Eye Irrit. Dráždivé pre oči

Flam. Liq. Horľavá kvapalina

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálny harmonizovaný systém klasi-
fikácie a označovania chemických látok" vypracovala OSN
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Skr. Popis použitých skratiek

IATA International Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia  o nebezpečných látkach pre letec-
kú dopravu)

ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)

ICAO-TI Technické pokyny pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného nákladu

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí)

IMDG-Code Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary

krátkodobý Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia

LC50 Lethal Concentration 50 % (smrteľná koncentrácia 50 %): LC50 zodpovedá koncentrácii testovanej látky spôsobu-
júcej 50 % úmrtnosť počas určeného časového intervalu

LD50 Lethal Dose 50 % (smrteľná dávka 50 %): LD50 zodpovedá dávke testovanej látky spôsobujúcej 50 % úmrtnosť
počas určeného časového intervalu

MH Maximálna hodnota

M-koeficient Je násobiaci koeficient. Násobí sa ním koncentrácia látky, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné pro-
stredie v kategórii akútnej nebezpečnosti 1 alebo v kategórii chronickej nebezpečnosti 1, a používa sa pri metóde

súčtu na odvodenie klasifikácie zmesi, v ktorej sa látka nachádza

NLP No-Longer Polymer (látka už nepovažovaná za polymér)

NPEL Najvyššie prípustné expozičné limity

NV SR Z.z. Zbierka zákonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým fak-
torom pri práci

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)

PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom)

ppm Parts per million (počet častíc na milión)

priemerný Časovo vážený priemer

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obme-
dzovanie chemických látok)

Repr. Reprodukčná toxicita

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzi-
národnú železničnú prepravu nebezpečných vecí)

Skin Corr. Žieravé pre kožu

Skin Irrit. Dráždivé pre kožu

Skin Sens. Kožná senzibilizácia

SVHC Substance of Very High Concern (látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy)

VOC Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlúčeniny)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov
Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.
Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN).  Predpis o medziná-
rodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG).  Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Naria-
denia  o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu).
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Proces klasifikácie
Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na údajoch o testovanej zmesi.
Nebezpečenstvo pre zdravie, Nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zme-
si (súčtový vzorec).

Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3)

Kód Text

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H302 Škodlivý po požití.

H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre školenia
Odporúčania na odbornú prípravu: Pracovníci musia byť poučení o rizikách pri manipulácii a o požiadavkách na ochranu zdra-
via a životného prostredia.

Vyhlásenie
Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov.  Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pre tento
produkt.

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)

NANO (Zložka B)
Číslo verzie: GHS 1.0 Dátum zostavenia: 16.03.2021

Slovensko: sk
EKOTOXCONS 007398 SDS-01

Strana: 20 / 20


	 - ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
	1.1 Identifikátor produktu
	Obchodný názov
	
	Registračné číslo (REACH)

	Jednoznačný identifikátor vzorca (UFI)

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

	1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
	e-mail (kompetentná osoba)

	1.4 Núdzové telefónne číslo
	Núdzová informačná služba


	 - ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
	2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)
	
	


	
	Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie

	2.2 Prvky označovania
	Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
	- Výstražné slovo
	- Piktogramy
	

	
	

	
	

	- Označenie pre nebezpečné zložky


	2.3 Iná nebezpečnosť
	Výsledky posúdenia PBT a vPvB


	 - ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
	3.1 Látky
	3.2 Zmesi
	Popis zmesi
	

	Nebezpečné zložky: Koncentračný limit, M-Koeficient, ATE
	


	

	 - ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
	4.1 Opis opatrení prvej pomoci
	Všeobecné poznámky
	Po vdýchnutí
	Po kontakte s pokožkou
	Po kontakte s očami
	Po požití

	4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
	4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

	 - ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
	5.1 Hasiace prostriedky
	Vhodné hasiace prostriedky
	Nevhodné hasiace prostriedky

	5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
	Nebezpečné produkty spaľovania

	5.3 Pokyny pre požiarnikov

	 - ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
	6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
	Pre iný ako pohotovostný personál
	Pre pohotovostný personál

	6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
	6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
	Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí
	Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie
	Vhodné techniky zabránenia

	Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia

	6.4 Odkaz na iné oddiely

	 - ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
	7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
	Odporúčania
	- Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu

	Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí

	7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
	
	- Špecifické dizajny skladových priestorov alebo nádob
	- Skladovacia teplota



	7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

	 - ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
	8.1 Kontrolné parametre
	Vnútroštátne medzné hodnoty
	Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku)
	


	
	Relevantné DNEL zložiek zmesi
	

	Relevantné PNEC zložiek zmesi
	



	8.2 Kontroly expozície
	Primerané technické zabezpečenie
	Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky)
	Ochrana očí/tváre
	Ochrana kože
	- Ochrana rúk
	- Typ materiálu
	- Ďalšie opatrenia na ochranu rúk

	Ochrana dýchacích ciest

	Kontroly environmentálnej expozície


	 - ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
	9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
	Fyzikálny stav
	 
 Rozdeľovací koeficient
	Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)

	 
	Tlak pár

	 
 Hustota a/alebo relatívna hustota
	Hustota

	 
	Vlastnosti častíc


	9.2 Iné informácie
	Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti
	Ostatné bezpečnostné charakteristiky
	Obsah tuhých látok



	 - ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
	10.1 Reaktivita
	10.2 Chemická stabilita
	10.3 Možnosť nebezpečných reakcií
	10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
	10.5 Nekompatibilné materiály
	10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

	 - ODDIEL 11: Toxikologické informácie
	11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008
	Proces klasifikácie
	Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP)
	Akútna toxicita
	
	

	- Akútna toxicita zložiek zmesi
	


	Žieravosť/dráždivosť pre kožu
	Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
	Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože
	Mutagenita pre zárodočné bunky
	Karcinogenita
	Reprodukčná toxicita
	
	Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia
	Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia

	Aspiračná nebezpečnosť


	11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

	 - ODDIEL 12: Ekologické informácie
	12.1 Toxicita
	
	Vodná toxicita (akútna) zložiek zmesi
	



	12.2 Perzistencia a degradovateľnosť
	12.3 Bioakumulačný potenciál
	Bioakumulačný potenciál zložiek v zmesi

	12.4 Mobilita v pôde
	12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB
	12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)
	12.7 Iné nepriaznivé účinky

	 - ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
	13.1 Metódy spracovania odpadu
	Informácie týkajúce sa spracovania odpadu
	Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie
	Spracovanie odpadu nádob/balení

	Poznámka

	 - ODDIEL 14: Informácie o doprave
	14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.2 Správne expedičné označenie OSN
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	Technický názov (nebezpečné zložky)

	14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.4 Obalová skupina
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie
	Látky ohrozujúce životné prostredie (vodné prostredie)

	14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
	14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO
	
Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN
	Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN) - Dodatočné informácie
	Klasifikačný kód
	Bezpečnostná(é) značka(y)
	

	Nebezpečnosť pre životné prostredie
	Osobitné ustanovenia (SP)
	Vyňaté množstvá (EQ)
	Obmedzené množstvá (LQ)
	Dopravná kategória (DK)
	Kód obmedzenia pre tunely (KOT)
	Identifikačné číslo nebezpečnosti

	Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG) - Dodatočné informácie
	Látka znečisťujúca more
	Bezpečnostná(é) značka(y)
	

	Osobitné ustanovenia (SP)
	Vyňaté množstvá (EQ)
	Obmedzené množstvá (LQ)
	EmS
	Kategória skladovania

	Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatočné informácie
	Nebezpečnosť pre životné prostredie
	Bezpečnostná(é) značka(y)
	

	Osobitné ustanovenia (SP)
	Vyňaté množstvá (EQ)
	Obmedzené množstvá (LQ)



	 - ODDIEL 15: Regulačné informácie
	15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
	Relevantné ustanovenia Európskej únie (EÚ)
	Obmedzenia podľa REACH, Príloha XVII
	

	Zoznam látok podliehajúcich autorizácii (REACH, Príloha XIV) / SVHC - zoznam kandidátskych látok
	

	Smernica o priemyselných emisiách (VOC, 2010/75/EU)
	VOC obsah

	Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) -  príloha II
	Nariadenie 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR)
	Rámcová smernica o vode (RSV)
	

	Nariadenie 649/2012/EÚ o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (PIC)
	


	Národné predpisy (Slovensko)
	


	15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

	 - ODDIEL 16: Iné informácie
	Skratky a akronymy
	

	Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov
	
	

	Proces klasifikácie
	Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3)
	

	Pokyny pre školenia
	Vyhlásenie


