
 
 

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV SMKA AU AG H2O2 

V súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia (ES) 2015/830 

Dátum vydania: 12.11.2019 Dátum aktualizácie: 23.11.2019 Verzia 2 

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor produktu 

Forma produktu  Chemická zmes 

Názov produktu  SMKA Au Ag H2O2 

Obchodný produkt  Obchodný produkt 

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

Odporúčané použitie Mikrobiologická ochrana, využitie antivírusových, antibakteriálnych 

a antimykotických nanočastíc zlata a striebra (v synergii s peroxidom 

vodíka). Aplikácia zlata a striebra v nanoforme na prvky osobnej 

potreby (vreckovky, rúška, rukavice, okuliare atď.), odev, obuv, 

predmety, povrchy, vo vozidlách a v miestnostiach. 

Kategória používania Mikrobiologická čistota 

Použitie, ktoré sa neodporúča Žiadne údaje 

Kategória produktu Chemická zmes 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov Eco-tech Sp. z o.o., ul. Floksów 7, 04-686 

Varšava, Poľsko 

1.4 Núdzové telefónne číslo 

Núdzové číslo 

112 

 

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP) 

V súlade s Nariadením č. 1272/2008 (CLP) nebol produkt klasifikovaný ako nebezpečný. 

Účinky a symptómy škodlivé zdraviu človeka 



 
 

Žiadne údaje 

2.2 Prvky označovania 

Etiketa podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 

Výstražné slová Žiadne údaje 

Označenie pre bezpečné zaobchádzanie S1/2 Uchovávať bezpečne mimo dosahu detí 

   S3 Uchovávať  pri teplote do 25°C 

 S46 V prípade prehltnutia bezodkladne požiadať 

o radu lekára – predložiť obal alebo etiketu 

2.3 Iná nebezpečnosť 

Iná nebezpečnosť nepodliehajúce kvalifikácii Bez prítomnosti zložiek PBT a vPvB 

 

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

3.1 Látky 

Neuplatňuje sa  

3.2 Zmesi 

Chemický 
názov 

CAS EC Registračn
é číslo 
REACH 

% 
hmotno
sti 

Klasifikácia (Nariadenie 
(ES) č. 1272/2008 

M 
koeficient 
(chronický) 

M 
koeficient 
(akútny) 

Peroxid 
vodíka 

7722
-84-1 

231-
765-
0 

01-
211948584
5-22 

3 Ox. Liq. 1 (H271) Acute 
Tox. 4 (Oral)(H302) Acute 
Tox. 4 
(Inhalation:vapour)(H332) 
Skin Corr. 1A(H314) STOT 
SE 3(H335) Aquatic 
Chronic 3(H412) 

- - 

Striebro 7440
-22-4 

231-
131-
3 

 0,003-
0,005 

COMMISSION 
REGULATION (EU) No 
1130/2011 

- - 

Zlato 7440
-57-5 

231-
165-
9 

 0,001-
0,002 

COMMISSION 
REGULATION (EU) No 
1130/2011 

- - 

Úplné znenie výstražných upozornení v tomto Oddiele sa nachádza v Oddiele 16. 

  



 
 

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

Vdýchnutie V PRÍPADE, ŽE SA DOSTANE DO DÝCHACÍCH CIEST: vyviesť alebo vyniesť 

poškodenú osobu na čerstvý vzduch a umožniť odpočinok v polohe, ktorá jej 

umožní voľne dýchať. Ak vdýchnete prípravok alebo ak sa nebudete cítiť 

dobre, kontaktujte lekára.  

Kontakt s pokožkou V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU: umyť väčším množstvom vody 

s mydlom. V prípade kožných zmien (intenzívna bolesť, začervenanie, 

vyrážky, pľuzgiere) je potrebné navštíviť lekára a predložiť mu Kartu 

bezpečnostných údajov. 

Kontakt s očami V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI: opatrne vyplachovať niekoľko minút vodou. 

Vybrať kontaktné šošovky, pokiaľ ich máte a je jednoduché ich vybrať. Ďalej 

vyplachovať. V prípade pretrvávajúcich problémov navštívte lekára 

a predložte mu Kartu bezpečnostných údajov.  

Po požití V PRÍPADE POŽITIA: vypláchnuť ústnu dutinu. V prípade požitia väčšieho 

množstva odporúčame vyhľadať lekársku pomoc.  

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Príznaky/poranenia po prieniku do dýchacích ciest Kašeľ. Kýchanie. 

Príznaky/poranenia po kontakte s pokožkou  Začervenanie. Opuch. Vysušenie. Svrbenie. 

 Peroxid vodíka môže vyvolať dočasné a 

 napraviteľné účinky na pokožke (napr. 

zosvetlenie, podráždenie).  

Príznaky/poranenia po kontakte s očami Bolesť. Začervenanie. Opuch. Rozmazané 

videnie. 

Príznaky/poranenia po požití Podráždenie sliznice ústnej dutiny alebo 

podráždenie tráviaceho systému. Nevoľnosť. 

Zvracanie. Nadmerná tvorba slín. Hnačka.  

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného zaobchádzania 

s poškodeným 

Viď Oddiel 4.1. 

ODDIEL 5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1 Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky: Suchý prášok. Pena odolná voči alkoholu. Oxid uhličitý (CO2).7 

Nevhodné hasiace prostriedky: Nevzťahuje sa. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi 



 
 

Riziko vzniku požiaru Nevzťahuje sa. Látka nie je horľavá. 

Riziko výbuchu Látka nie je výbušná. 

Reaktívnosť Nie sú známe nebezpečné reakcie 

v podmienkach bežného používania. 

5.3 Rady pre požiarnikov 

Špeciálne ochranné pomôcky pre požiarnikov Nevyžadujú sa špeciálne informácie pre 

požiarnikov 

Ochranná výbava a bezpečnostné prvky pre požiarnikov V prípade nedostatočného vetrania je 

potrebné používať individuálne prostriedky 

ochrany dýchacích ciest. 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ DO PROSTREDIA 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Pre personál okrem záchranárov Nosiť vhodné ochranné rukavice a okuliare 

a ochranu tváre. 

Informácie pre záchranárov Nosiť vhodné ochranné rukavice a okuliare 

a ochranu tváre. 

6.2  Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie  

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. 

Zabrániť znečisteniu pôdy a vody. Zabrániť 

výtoku do kanalizácie. 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu znečistenia a na vyčistenie 

Metódy na zabránenie šírenia Pozbierať absorpčný materiál do 

uzatvárateľných nádob.  

Metódy na vyčistenie Rozliatie malého množstva: pozbierať do 

nehorľavého absorpčného materiálu 

a pozhŕňať lopatou do nádoby. Rozliatie 

väčšieho množstva: obsahuje uvoľnené látky, 

prečerpať do vhodných nádob. Odstrániť 

produkt a jeho obal spôsobom, ktorý je 

bezpečný a v súlade s miestnymi predpismi. 

Iné informácie Netýka sa. 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

Iné informácie Viď Oddiely 8 a 13. 

 



 
 

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE S LÁTKAMI A ZMESAMI A ICH SKLADOVANIE 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Odporúčania týkajúce sa bezpečného zaobchádzania Vyhýbať sa znečisteniu očí. Vyhýbať sa 

znečisteniu pokožky. Nepoužívať pred tým, 

ako sa oboznámime so všetkými 

bezpečnostnými prvkami a porozumieme im. 

Nejesť, nepiť a nefajčiť počas používania 

produktu. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Technické prostriedky/Podmienky pre skladovanie Skladovať v pôvodnom obale. Viď Oddiel 10.  

Nekompatibilné produkty Viď Oddiel 10. 

Nekompatibilné materiály Viď Oddiel 10. 

Zákazy týkajúce sa skladovania s inými materiálmi Nevzťahuje sa. 

Požiadavky týkajúce sa priestorov a nádob na uskladňovanie Skladovať v chlade. Skladovať 

v suchu.  

7.3 Špecifické konečné použitie/použitia 

Viď Oddiel 1.2. 

 

ODDIEL 8: KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

8.1 Kontrolné parametre 

Expozičné limity pre pracovné prostredie 

Chemický názov CAS Poľsko Európska únia 

Peroxid vodíka 7722-84-1 STEL: 0,8 mg/m3 

TWA: 0,4 mg/m3 
 

Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k nežiaducim účinkom (DNEL) 

pracovníci 

Chemický 
názov 

CAS Pracovník – 
krátkodobé 
vdychovanie – 
lokálne účinky 

Pracovník – 
dlhodobé 
pokožkou – 
účinky na 
organizmus 

Pracovník – 
krátkodobé 
vdychovanie – 
účinky na 
sústavu 

Peroxid vodíka 7722-84-1 3 mg/m3   

  



 
 

 

 

 

 

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC) 

Chemický názov CAS Sladká voda Morská voda Cyklické 
uvoľnenie 

Peroxid vodíka 7722-84-1 0,013 mg/L 0,013 mg/L 0,014 mg/L 

 

Chemický názov CAS Sladkovodný 
sediment 

Morský sediment Čistiareň 
odpadových vôd 

Peroxid vodíka 7722-84-1 0,047 mg/kg 
sedimentu 

0,047 mg/kg 
sedimentu 

4,66 mg/L 

 

Chemický názov CAS Pôda Ovzdušie Orálny (-a, -e) 

Peroxid vodíka 7722-84-1 0,002 mg/kg pôdy   

 

8.2 Kontrola expozície 

Primerané prostriedky technickej kontroly Žiadne údaje 

Individuálna ochranná výbava  Prostriedky osobnej ochrany sa vyžadujú iba 

v prípade profesionálneho využívania alebo pri 

veľkých baleniach (nie v prípade balení určených na 

využitie  v domácnosti). V prípade používania 

spotrebiteľmi je nevyhnutné dodržiavať odporúčania 

umiestnené na etikete produktu. 

Ochrana rúk Nosiť primerané ochranné rukavice. 

Ochrana očí Nosiť okuliare alebo ochranu tváre. 

Ochrana pokožky a tela Nosiť primerané ochranné rukavice. 

Ochrana dýchacích ciest Nevzťahuje sa. 

Tepelná bezpečnosť Nevzťahuje sa. 

Kontrola environmentálnej expozície Zabrániť úniku nezriedeného produktu do 

povrchových vôd. 

 

  

Chemický 
názov 

CAS Pracovník – 
dlhodobé 
pokožkou – 
lokálne účinky 

Pracovník – 
dlhodobé 
vdychovanie – 
lokálne účinky 

Peroxid vodíka 7722-84-1  1,4 mg/m3 



 
 

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vlastnosť Hodnota/jednotky Vedecká 
metóda/poznámky 

Vzhľad Tekutina  

Fyzikálne skupenstvo Tekutina  

Farba Farebná  

Vôňa Bez údajov  

Prahová hodnota vône Bez údajov Vôňa vnímateľná pri 
používaní za normálnych 
podmienok 

pH 4  

Teplota topenia/tuhnutia Bez údajov Nevzťahuje sa. Táto 
vlastnosť neovplyvňuje 
bezpečnostné 
charakteristiky ani 
klasifikáciu produktu 

Počiatočná teplota varu 
a destilačný rozsah 

Bez údajov  

Teplota vzplanutia Bez údajov  

Relatívna rýchlosť 
odparovania 
(butylacetát=1) 

Bez údajov Nevzťahuje sa. Táto 
vlastnosť neovplyvňuje 
bezpečnostné 
charakteristiky ani 
klasifikáciu produktu 

Horľavosť (tuhá látka, 
plyn) 

Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa. Tekutiny 
nemajú také vlastnosti 

Horné/dolné hranice 
horľavosti alebo 
výbušnosti 

Bez údajov Nevzťahuje sa. Táto 
vlastnosť neovplyvňuje 
bezpečnostné 
charakteristiky ani 
klasifikáciu produktu 

Tlak pary Bez údajov Nevzťahuje sa. Táto 
vlastnosť neovplyvňuje 
bezpečnostné 
charakteristiky ani 
klasifikáciu produktu 

Relatívna hustota 1,028  

Rozpustnosť Rozpustný vo vode  

Rozdeľovací koeficient 
(n-oktanol/voda) 

Bez údajov Nevzťahuje sa. Táto 
vlastnosť sa netýka zmesí 

Teplota samovznietenia Bez údajov Nevzťahuje sa. Táto 
vlastnosť neovplyvňuje 
bezpečnostné 
charakteristiky ani 
klasifikáciu produktu 

Teplota rozkladu Bez údajov Nevzťahuje sa. Táto 
vlastnosť neovplyvňuje 
bezpečnostné 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Iné informácie 

Iné informácie  Bez údajov. 

 

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 

Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie. 

10.2 Chemická stabilita 

Látka je za normálnych podmienok stabilná. 

10.3  Možnosť nebezpečných reakcií 

Pre ďalšie informácie viď Oddiel 10.1. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Za normálnych podmienok používania žiadne. 

10.5 Nekompatibilné materiály 

Nevzťahuje sa. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Za normálnych podmienok používania žiadne. 

 

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

Zmes 

Akútna toxicita Bez klasifikácie. Na základe dostupných údajov sa potvrdzuje, že 

kritériá pre klasifikáciu neboli naplnené. 

charakteristiky ani 
klasifikáciu produktu 

Viskozita 10 cP (centipoise)  

Výbušné vlastnosti Bez údajov Nevzťahuje sa. Tento 
produkt nie je 
klasifikovaný ako výbušný 
a neobsahuje žiadne látky 
s výbušnými vlastnosťami 
podľa CLP (čl. 14 (2)). 

Oxidačné vlastnosti Bez údajov  



 
 

Žieravé/dráždivé účinky Má dráždivý účinok na pokožku. 

na pokožku 

Závažné poškodenie očí/ Má dráždivý účinok na oči. 

dráždivé účinky na oči 

Senzibilizácia kože Bez klasifikácie. Na základe dostupných údajov sa potvrdzuje, že 

kritériá pre klasifikáciu neboli naplnené. 

Senzibilizácia dýchacích ciest Bez klasifikácie. Na základe dostupných údajov sa potvrdzuje, že 

kritériá pre klasifikáciu neboli naplnené. 

Mutagenita v zárodočných bunkách Bez klasifikácie. Na základe dostupných údajov sa potvrdzuje, 

že kritériá pre klasifikáciu neboli naplnené. 

Karcinogenita Bez klasifikácie. Na základe dostupných údajov sa potvrdzuje, že 

kritériá pre klasifikáciu neboli naplnené. 

Toxicita pre reprodukciu Bez klasifikácie. Na základe dostupných údajov sa potvrdzuje, že 

kritériá pre klasifikáciu neboli naplnené. 

STOT – jednotlivá expozícia Bez klasifikácie. Na základe dostupných údajov sa potvrdzuje, že 

kritériá pre klasifikáciu neboli naplnené. 

STOT – opakovaná expozícia Bez klasifikácie. Na základe dostupných údajov sa potvrdzuje, že 

kritériá pre klasifikáciu neboli naplnené. 

Riziko pri vdýchnutí Bez klasifikácie. Na základe dostupných údajov sa potvrdzuje, že 

kritériá pre klasifikáciu neboli naplnené. 

Látky nachádzajúce sa v zmesi 

Chemický názov CAS LD50 orálne LD50 pokožka LC50 dýchanie 

Peroxid vodíka 7722-84-1 693,7 mg/kg 
(OECD 401) 

<2000 mg/kg - 

 

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1 Toxicita 

Ekotoxické účinky Nie sú údaje o nežiaducich účinkoch na činnosť čistiarní vôd za 

normálnych podmienok používania v súlade s odporúčaniami. 

Nepredpokladá sa škodlivý účinok produktu na vodné organizmy ani 

jeho účinok na dlhodobé nepriaznivé zmeny vo vodnom prostredí. 

Akútna toxicita 

Chemický 
názov 

CAS Toxické 
účinky na 
ryby 

Toxické 
účinky na 
riasy 

Toxické 
účinky na 
dafnie a iné 

Toxické účinky 
na 
mikroorganizmy 



 
 

vodné 
bezstavovce 

Peroxid 
vodíka 

7722-84-1 16,4 mg/L 
(Pimephales 
promelas; 
96 h) 

1,38 mg/L 
(Skeletonema 
costatum; 72 
h) 

2,4 mg/L 
(Daphnia 
pulex; 48 h) 

> 1000 mg/L 
(OECD 209; 3 h) 

 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 

Perzistencia a degradovateľnosť 

Chemický názov CAS Perzistencia a 
degradovateľnosť 

Test rýchlej 
biodegradovateľnosti 
(OECD 301) 

Peroxid vodíka 7722-84-1  > 99% O2; 0,02 d; 
OECD 209; > 60% (10 
d) 

12.3 Bioakumulačný potenciál 

Bioakumulačný potenciál 

Chemický názov CAS Bioakumulačný 
potenciál 

Rozdeľovací 
koeficient 
oktanol/voda 

Peroxid vodíka 7722-84-1 Bioakumulácia sa 
nepredpokladá 
vzhľadom na nízku 
hodnotu 
rozdeľovacieho 
koeficientu (log Kow 
< 4). 

-1,57 

12.4 Mobilita v pôde 

Mobilita 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Posúdenie PBT a vPvB Zmes neobsahuje žiadne látky posúdené ako PBT alebo vPvB. 

12.6 Iné nepriaznivé účinky 

Iné nepriaznivé účinky Žiadne údaje. 

 

  



 
 

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

13.1 Metódy spracovania odpadu 

Zvyšky / nevyužitý produkt  Likvidovať v súlade s miestnymi predpismi. 

Nakladanie s odpadmi  Nižšie uvedené kódy odpadov/označenia odpadov sú v súlade 

s Katalógom odpadov. Odpady musia byť doručené do 

autorizovaného podniku na zhodnocovanie odpadov. Odpady je 

potrebné skladovať oddelene od iných typov odpadov až do času 

likvidácie. Nevyhadzovať odpady z produktu do kanalizácie. Ak je to 

možné, uprednostniť recykláciu pred inou likvidáciou alebo 

spaľovaním. Nakladanie s odpadmi – viď prostriedky popísané 

v Oddiele 7. S prázdnymi, znečistenými obalmi je nutné nakladať tak 

isto ako s plnými.  

Č. z Katalógu odpadov 20 01 29* - detergenty obsahujúce nebezpečné látky 

 15 01 10* - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 

13.2 Ďalšie informácie 

 

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 

IMDG – Medzinárodné predpisy týkajúce sa prepravy nebezpečných tovarov po mori 

14.1 Číslo OSN   Nevzťahuje sa 

14.2 Správne expedičné označenie OSN Nevzťahuje sa 

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu Nevzťahuje sa 

14.4 Obalová skupina   Nevzťahuje sa 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nepodlieha regulácii 

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

   Bez údajov 

 

IATA 

14.1 Číslo OSN   Nevzťahuje sa 

14.2 Správne expedičné označenie OSN Nevzťahuje sa 

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu Nevzťahuje sa 

14.4 Obalová skupina   Nevzťahuje sa 



 
 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nepodlieha regulácii 

 

ADR 

14.1 Číslo OSN   Nevzťahuje sa 

14.2 Správne expedičné označenie OSN Nevzťahuje sa 

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu Nevzťahuje sa 

14.4 Obalová skupina   Nevzťahuje sa 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nepodlieha regulácii 

 

RID – Predpisy týkajúce sa medzinárodnej prepravy nebezpečných tovarov po železnici 

14.1 Číslo OSN   Nevzťahuje sa 

14.2 Správne expedičné označenie OSN Nevzťahuje sa 

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu Nevzťahuje sa 

14.4 Obalová skupina   Nevzťahuje sa 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nepodlieha regulácii 

 

ADN 

14.1 Číslo OSN   Nevzťahuje sa 

14.2 Správne expedičné označenie OSN Nevzťahuje sa 

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu Nevzťahuje sa 

14.4 Obalová skupina   Nevzťahuje sa 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nepodlieha regulácii 

 

  



 
 

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia 

a životného prostredia 

Legislatíva EÚ 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Príloha REACH XVII Látky podliehajúce obmedzeniam predaja a používania v zmysle zmien 

Neobsahuje látky podliehajúce obmedzeniam vyplývajúcim z prílohy XVII k REACH 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Príloha REACH XVII Látky podliehajúce obmedzeniam predaja a používania v zmysle zmien 

Neobsahuje látky zo zoznamu kandidátskych látok REACH 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 143/2011 

Príloha XIV Látky podliehajúce procedúre udeľovania povolení 

Neobsahuje látky vymenované v prílohe XIV k REACH 

Odporúčania CESIO 

Povrchovo aktívne látky, ktoré sú zložkami tohto prípravku sú v súlade s kritériami 

biodegradovateľnosti, uvedenými v Nariadení (ES) č. 648/2004 vo veci detergentov. Údaje 

potvrdzujúce vyššie uvedené tvrdenie sú k dispozícii zodpovedajúcich autorít členských štátov 

Európskej únie a sú dostupné po predložení zodpovedajúcej žiadosti alebo po predložení žiadosti 

producentom detergentov. 

Iné predpisy, obmedzenia a zákazy 

Nariadenie (ES)  č. 648/2004 (nariadenie o detergentoch). Klasifikácia a procedúra, ktoré sa používajú 

na definovanie klasifikácie pre zmesi sú v súlade Nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP). Nariadenie vo 

veci registrácie, posudzovania, prideľovania povolení a primeraných obmedzení pre chemikálie 

(REACH) (Nariadenie č. 1907/2006 ES). 

Informácie o predpisoch na národnej úrovni 

Zákonník práce zo dňa 26.6.1974 (úradný vestník 1974, č. 24, bod 141 v znení neskorších zmien). 

Zákon o odpadoch zo dňa 27.4.2001 (úradný vestník 2001, č. 62, bod 628 v znení neskorších zmien). 

Vyhláška ministra hospodárstva a ministra práce o špecifických požiadavkách na niektoré produkty 

s ohľadom na ich negatívny vplyv na životné prostredie zo dňa 23.7.2004 (úradný vestník 2004, č. 

179, bod 1846). Vyhláška ministra práce a sociálnej politiky o najvyšších prípustných koncentráciách 

a hmotnostných prietokoch látok škodlivých zdraviu v pracovnom prostredí zo dňa 29.11.2002 

(úradný vestník 2002, č. 217, bod 1833 v znení neskorších zmien).  

  



 
 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Hodnotenie chemickej bezpečnosti Pre túto zmes nebolo vykonané hodnotenie chemickej 

bezpečnosti v súlade s predpismi REACH. 

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 

16.1 Zmeny pri revízii Karty bezpečnostných údajov 

Dátum vydania:  12.11.2019 

Dátum aktualizácie:  23.11.2019 

Dôvod na vykonanie zmien: Nevzťahuje sa 

16.2 Skratky 

ADR: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 

ADN: Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských 

vodných cestách 

ATE: Odhad akútnej toxicity 

DNEL: Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k nežiaducim účinkom  

IATA: Medzinárodné združenie leteckých prepravcov 

IMDG: Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary 

LC50: Letálna koncentrácia spôsobujúca smrť 50% testovacej skupiny 

LD50: Letálna dávka spôsobujúca smrť 50% testovacej skupiny (stredná smrteľná dávka) 

OEL: Hraničné hodnoty expozície na pracovisku 

PBT: Látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické 

PNEC: Koncentrácia, pri ktorej sa neočakáva žiadny dopad na životné prostredie 

REACH: Registrácia, evaluácia, autorizácia a obmedzenie chemikálií 

vPvB: Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky 

16.3 Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

Žieravé účinky/podráždenie vo vzťahu k pokožke 

Kategória 2 Praktické skúsenosti 

Závažné poškodenie očí / podráždenie očí 

Kategória 2 Stanoviská znalcov a posúdenie závažnosti dôkazov 

  



 
 

16.4 Plné znenie H-výrokov a skratiek v Oddieloch 2 a 3 

H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo 

H302 - Škodlivý po požití 

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí 

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí 

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí 

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy 

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 

Táto Karta bezpečnostných údajov je v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení 

Nariadenia (ES) č. 2015/830 

16.5 Odporúčania na odbornú prípravu 

Normálne používanie tohto produktu znamená používanie v súlade s pokynmi na obale. 

16.6 Ďalšie informácie 

Soli vymenované v časti 3 bez registračného čísla REACH sú bez povinnosti v súlade s prílohou V. 

 

Všetky uvedené informácie sú založené na našich aktuálnych vedomostiach a ich cieľom je popísať 

produkt výlučne na potreby zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. V tejto súvislosti 

nesmú byť interpretované ako záruka pre definované vlastnosti produktu. 

Koniec Karty bezpečnostných údajov 

 


