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1. Názov látky / zmesi a podniku 
 
1.1. Identifikátor výrobku 

Obchodný názov pre produkty skupiny č.: 130011/50 
 
 
 
 

 
Používané súčasti zmesí majú zhodu s REACH. 
 

1.2. Dôležité identifikované používanie látky/zmesi a spôsob používania, od ktorého 
odrádzame. 
Používanie zmesi: 
Materiál stierky na spojenie s cementom na používanie v interiéri a exteriéri. 
 

1.2.1. Dôležité identifikované používanie: 
Priemyselné používanie. 
Remeselné používanie. 
Používanie súkromnými spotrebiteľmi. 

1.2.2. Používanie, od ktorého odradzujeme: 
Neznáma 

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi, ktorý vyhotovil kartu bezpečnostných údajov 
 
Meno: Meffert AG Farberke 
Adresa: Sandweg 15, D- 55543 Bad Kreuznach 
Tel. č.: +49(0) 671-870-303 
Fax č.: +49(0) 671-870-397

 
1.4. Telefónne číslo núdzovej linky 
Národné  toxikologické  informačné  centrum,  Limbová  5, 833 05 Bratislava (Adresse), tel. č. : 
+421 2 54 774 166 

 
2. Možné nebezpečenstvá 
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia podľa vyhlášky (EÚ) č. 1272/2008 
 

Kategórie nebezpečenstiev Upozornenie na 
nebezpečenstvo 

Piktogram 

Vážne poškodenie/podráždenie zraku, kategória 
nebezpečenstiev 1 
(Eye Dam.1) 

H318  
GHS05 

Leptavé a dráždivé účinky na pokožku, kategória 
nebezpečenstiev 2 
(Skin Irrit.2) 

H315 -Leptavé 
účinky 

Zmena citlivosti dýchacích ciest/pokožky, kategória 
nebezpečenstiev 1 
(Skin Sens.1) 

H317 GHS07 
-Pozor 

Špecifický cieľový orgán - toxicita - jednorázová expozícia 
(STOT SE 3) 

H335  

 
2.2. Označovacie prvky 

- MODULAN 501 Opravná a plošná stierka pre vonkajšie použitie 
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Označenie podľa vyhlášky (EÚ) č. 1272/2008 
 

Produkt je klasifikovaný a označený podľa vyhlášky CLP. 
 

Piktogram/y o nebezpečenstvách 

     
GHS05 - Leptavé účinky  GHS07 - Pozor 
 
Heslo: Nebezpečenstvo 

 
Prvky s určením nebezpečenstva na etiketovanie:  
Portlandský cement a dihydroxid vápnika 
 
Bezpečnostné pokyny: 
H315 Spôsobuje podráždenie pokožky. 
H317 Môže vyvolať alergické reakcie pokožky 
H318 Spôsobuje silné poškodenie zraku. 
H335 Môže dráždiť dýchacie cesty 

 
Bezpečnostné pokyny: 

P101 Ak je potrebná lekárska rada, majte pripravený obal alebo nálepku s 
označením 

P102 Nesmie sa dostať do rúk deťom. 
P103 Pred použitím si prečítajte nálepku s označením. 
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu 
P271 Používajte iba v exteriéri a dobre vetraných priestoroch 
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu zraku/ ochranu tváre. 
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Poumývajte pokožku vodou a 

mydlom. 
P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Odneste postihnutého na čerstvý vzduch a uložte ho 

v polohe, ktorá uľahčuje dýchanie 
P305+P351+P338 + 310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne 

vyplachujte vodou, ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, 
odstráňte ich. Ďalej vyplachujte. 
Okamžite zavolajte do INFORMAČNÉHO CENTRA PRE JEDY alebo lekára. 

P332+P313 Pri podráždení pokožky: Poraďte sa s lekárom/ privolajte lekársku 
pomoc. 

P362 Vyzlečte si kontaminované oblečenie a operte ho pred opakovaným 
nosením. 

P501 Likvidácia obsahu / nádoby podľa miestnych / regionálnych / národných/ 
medzinárodných predpisov. 

 
Dodatočné nebezpečenstvá 
Prach, ktorý vzniká zo suchej zmesi, môže dráždiť dýchacie cesty.  
Opakované vdýchnutie väčšieho množstva prachu zvyšuje riziko ochorenia pľúc. Produkt 
reaguje s vlhkosťou silno alkalicky. Produkt premiešaný s vodou môže pri dlhšom kontakte 
s pokožkou spôsobiť poškodenie pokožky. 
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Prípravok je chudobný na chrómany podľa TRGS 613, pretože obsah chrómanov 
zvyšujúcich citlivosť (VI) je znížený prísadami na < 2 ppm v podiele cementu malty 
pripravenej na použitie. 
Predpokladom účinnosti zníženia chrómanov je odborné uskladnenie a dodržiavanie 
dátumu trvanlivosti 
 
Výsledky posudzovania PBT: a vPvB 
PBT: Nepoužiteľné 
vPvB:Nepoužiteľné 

 

 
3. Zloženie/Údaje o zložkách 
 
3.1. Chemická charakteristika: Zmes 

 
Skladá sa z: 
špeciálne hydraulicky vytvrdnutej zmesi tmelu, vybraných prídavných látok a zvláštnych prísad. 
suchej malty z výroby 
 

3.1.1. Obsah nebezpečných látok 
 

Názov EINECS-č. Č. CAS Registračné číslo 
(REACH) 
 

Obsah Klasifikácia podľa VY (EÚ) č. 
1272/2008 

Portlandsk
ý cement 
(biela) 

266-043-4 65997-15-1 odpadá  < 50% a 
hodnota pH 
 >/= 11,5 

Poškodenia zraku 1 H318 

Podráždenie pokožky 2 H315 

Môže vyvolať alergické 
reakcie pokožky 

H317 

STOT  
jednorázová expozícia 3, 
dráha expozície: Inhalácia 

H335 
 

Dihydroxid 
vápnika 

215-137-3 1305-62-0 01-2119475151-45-
xxxx 

>/=1,0 - <10% 
a  
hodnota pH 
 >/= 11,5 
 

Poškodenia zraku 1 H318 

Podráždenie pokožky 2 H315 

STOT  
jednorázová expozícia 3, 
dráha expozície: Inhalácia 

H335 
 

 
3.1.2. Obsah ďalších látok 

 
Názov EINECS-č. Č. CAS Registračné číslo 

(REACH) 
 

Obsah Klasifikácia podľa VY (EÚ) č. 
1272/2008 

Kremeň  14808-60-7 odpadá >50% žiadne 

 
 
 
 
3.2. Dodatočné pokyny: 
Látky s hraničnou hodnotou pre expozíciu na pracovisku pozri bod 8. 
 
Doslovné znenie pri obsahových látkach uvedených upozornení na nebezpečenstvo nájdete 
v kapitole 16. 
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4. Opatrenia prvej pomoci 
4.1 Popis opatrení prvej pomoci 
 

Všeobecné pokyny: 
Žiadne nevýhodné efekty pri používaní produktu podľa predpisov. 
Obsahuje cement. Reaguje s vlhkosťou silno alkalicky. Zabráňte kontaktu s vlhkou maltou. 
Chráňte pokožku a oči. Pri kontakte dôkladne opláchnite vodou. 
Po vdýchnutí: 
Po vdýchnutí väčšieho množstva prachu sa postarajte o čerstvý vzduch. 
Pri problémoch ako nevoľnosť, kašeľ alebo pretrvávávajúce podráždenie zavolajte lekárovi. 
Po kontakte s pokožkou: 
Odstráňte suchú maltu a opláchnite dostatočným množstvom vody. 
Opláchnite vlhkú maltu väčším množstvom vody. 
Vyzlečte si znečistený odev a obuv a odstráňte ich. 
Pri problémoch s pokožkou konzultujte s lekárom. Pred opätovným použitím musíte oprať 
odev. 
Pred opätovným použitím musíte vyčistiť obuv. 
Po kontakte s očami: 
Pri kontakte s očami ihneď vypláchnite pri otvorených mihalniciach min. 20 minút vodou 
(alebo soľným roztokom na oči), podľa možností vyberte kontaktné šošovky. Netrieť oči 
nasucho, lebo mechanickým namáhaním je možný vznik dodatočného poškodenia rohovky. 
Vždy konzultovať s lekárom. 
Po prehltnutí: 
Vypláchnite ústa vodou a napite sa dostatočného množstva vody. 
Nepokúšajte sa o zvracanie. Konzultovať s lekárom a predložiť kartu s údajmi. 
 
Pokyny pre lekára: 

4.2. Najdôležitejšie akútne alebo oneskorene vznikajúce príznaky a účinky 
Hrozí riziko ťažkého poškodenia zraku. 
Produkt môže mať tiež v suchom stave prostredníctvom dlhodobého kontaktu dráždivé 
účinky na vlhkú pokožku, čo môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo výrazné 
poškodenie kože. 

4.3 Pokyny k okamžitej lekárskej pomoci alebo špeciálnenu ošetreniu 
Ak vyhľadáte lekára, predložte mu podľa možností kartu bezpečnostných údajov. 
Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole 4.1. 

 
 
5. Protipožiarne opatrenia 
 
5.1 Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky:  Prispôsobte protipožiarne opatrenia okoliu. 
Nevhodné hasiace prostriedky: Žiadne. 

 
5.2 Zvláštne nebezpečenstvá vychádzajúce z látky: Žiadne. 
 
5.3 Pokyny k likvidácii požiaru 

Samotný produkt nie je horľavý.  
Produkt pri kontakte s vodou stvrdne. 
Prispôsobte protipožiarne opatrenia okoliu. 
Zvláštne bezpečnostné vybavenie pri likvidácii požiaru: Žiadne. 

 
 
 



Karta bezpečnostných údajov  
podľa VYHLÁŠKY (EÚ) č. 1907/2006 (REACH), 
vyhlášky (EÚ) č. 1272/2008 a vyhlášky (EÚ) 453/2010 
 
Znenie 17.05.2013 Dátum vytlačenia: 02/11/2015 

Strana 5 z 10 

6. Opatrenia pri neúmyselnom úniku 
 
6.1. Bezpečnostné pokyny vzťahujúce sa na osoby: 

- Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou 
- Zabráňte vzniku prachu; 
- Produkt vytvára spolu s vodou klzké povrchy 

 
6.2. Opatrenia na ochranu životného prostredia: 

Udržiavajte zmes v suchu, zakrytú, aby ste zabránili vzniku prachu, nedovoľte vypustiť do 
kanalizácie, povrchových alebo spodných vôd (zvýšenie hodnoty pH) 
 

6.3. Pokyny k čisteniu: 
Mechanicky pozbierať, pozbierať nasucho. Pri vzniku prachu používajte ochrannú masku a 
okuliare. 

 
6.4. Dodatočné pokyny: Rešpektujte bod 8 a 13 
 
 
7. Manipulácia a skladovanie 

 
7.1. Obsluha: 

Pokyny k bezpečnej manipulácii/ochranné opatrenia: 
Pri odbornom používaní nie sú potrebné žiadne mimoriadne opatrenia. 
Používanie podľa predpisov ako stavebný produkt v interiéroch je zakryté scenármi 
expozície pre látky v obsahu síran vápenatý a dihydroxid vápenatý. 
Zabráňte nasledovnému: vdychovaniu látky; kontaktu s očami 
Z toho dôvodu: 
Pri materiále vo vreciach a používaní otvorených miešačiek najskôr naplňte vodou, potom 
doplňte suchým produktom. Udržiavajte nízku výšku pádu. 
Miešačka musí bežať pokojne. Prázdne vrecia nestláčať, alebo natlačiť spolu do jedného 
vreca, aby sa znížil vznik prachu. 
Používajte osobnú ochrannú výbavu.  
Zabezpečte dostatočné vetranie. 
 

7.2. Skladovanie 
Na uskladnenie si ponechajte originálne nádoby. 
Skladovať v suchu. Chráňte pred vlhkosťou vzduchu a vodou. 
Neskladujte spolu s kyselinami. 
Skladujte oddelene od potravín. 
 

7.3. Ďalšie údaje k skladovacím podmienkam: 
Ďalšie skladovacie podmienky: 
Otvorené skladovanie na skládkach sadry podľa LAI-vzorVwV k § 5 odst.1 č.3 
BlmSchG alebo BREF „Emissions from Storage...“ možné. 
Skladovacia trieda (VCI):13 / nehorľavá tuhá látka 

 
Ďalšie údaje k skladovacím podmienkam: 
Pri neodbornom skladovaní (prístup vlhkosti) môže stratiť znižovanie chromátov v obsahu svoju 
účinnosť tiež pred dosiahnutím minimálneho dátumu trvanlivosti. 

 

 
8. Obmedzenie a kontrola expozície/Osobná ochranná výbava 
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8.1. Kontrolované parametre 
Súčiastky s kontrolovanými hraničnými hodnotami vo vzťahu k pracovisku  

 
8.1.1 Hraničná hodnota pracoviska: 

 
Súčiastka 
s kontrolovanými 
hraničnými hodnotami 
vo vzťahu k pracovisku 

Číslo CAS Druh 
posudzovanej 
hodnoty 

Posudzovacia 
hodnota 
(mg/m³) 
zásada 8 h 

Ohraničenie 
vrcholu (mg/m³) 

Pôvod 
 
 

Všeobecná hraničná 
hodnota prachu 

žiadne AGW 3 (A) 2 (II) 
(15 min) 

6 (A) TRGS 900 

10 (E) 20 (E) 

Dihydroxid vápnika 1305-62-0 AGW 5 (E)DFG   REACH 
registrácia 

portlandský cement 65997-15-1 AGW 5 (E)     

Kremičitý piesok 14808-60-7 AGW MAK bežný 
podiel alveol 

   

 
(A) = bežný podiel alveol v prachu (E) = podiel prachu, ktorý možno vdýchnuť 
 

8.2. Ohraničenie a kontrola expozície 
 

8.2.1. Obmedzenie a kontrola na pracovisku: 
Dodržiavajte všeobecné ochranné a hygienické opatrenia. 
Osobné ochranné vybavenie: 
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia: 
Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Zašpinené alebo nasiaknuté oblečenie ihneď 
vyzliecť. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkami a po ukončení práce si umyte 
ruky. Ochrana pokožky podľa plánu ochrany pokožky a podľa BGR 197. 
Ochrana dýchacích ciest: 
Pri prekročení hraničných hodnôt použite polovičnú masku s filtráciou častíc FFP1 (biela) 
(pozri poznámkový list BGR 190). 
Ochrana rúk: 
Používajte vodotesné ochranné rukavice odolné proti oderu a alkalickým látkam (EN 374). 
Nekryté časti tela natrite ochrannou masťou na pokožku. 
Nitrilové bavlnené rukavice so symbolom CE (pozri poznámkový list BGR 195). 
Nevhodný materiál rukavíc: 
Koža, látka. 
Ochrana zraku: 
Pri vzniku prachu alebo riziku striekancov používajte tesne priliehavé ochranné okuliare 
podľa EN 166. 
Telesná ochrana: 
Dodržiavajte predpisy o používaní ochranného odevu. BGR 189 Ochranný pracovný odev 

 
8.2.2 Ohraničenie a kontrola expozície životného prostredia: 

Produkt sa nesmie dostať do povodí, lebo by tu mohol spôsobiť zvýšenie hodnoty 
pH. 

 
9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 
9.1. Údaje k základným fyzikálnym a chemickým vlastnostiam 
 
Vzhľad/Stav agregátu práškový/tuhý 

Farba biely 

Vôňa bez vône 



Karta bezpečnostných údajov  
podľa VYHLÁŠKY (EÚ) č. 1907/2006 (REACH), 
vyhlášky (EÚ) č. 1272/2008 a vyhlášky (EÚ) 453/2010 
 
Znenie 17.05.2013 Dátum vytlačenia: 02/11/2015 

Strana 7 z 10 

Hodnota pH (20°C) 11-13,5 (v zmiešanej podobe pri používaní podľa 
predpisov) 

Rozsah tavenia > 1 000 °C 

Bod varu/odparovania/vznietenia Nie je uvedené 

Zápalnosť Nie je uvedené (nehorľavý materiál) 

Nebezpečenstvo explózie Nie je výbušný 

Tlak pary/Hustota pary Nie je uvedené 

Relatívna hustota 2,3...3 g/cm³ 

Špecifická hustota cca 1,1...1,5 kg/dm³ 

Rozpustnosť vo vode <50 g/l 

Teplota samovznietenia Nie je uvedené 

Teplota rozkladu stuhnutého materiálu Nie je uvedené 

Oxidačné vlastnosti Neoxiduje 

Obsah VOC 0,0 g/kg 
 

9.2 Ostatné údaje: 
žiadne 

 
 
10. Stabilita a reaktivita 
10.1. Reaktivita 

Pri kontakte s vodou stuhne produkt, vytvrdne. Reaguje alkalicky 
 

10.2. Chemická stabilita 
Látka je za bežných a prevzatých podmienok manipulácie a skladovania stabilná s 
ohľadom na teplotu a tlak. 

 
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

Reakcie s ľahkými kovmi v prítomnosti vlhkosti pri tvorení vodíka 
 
10.4. Podmienky, ktorým sa musí zabrániť 

Nekontrolovaný prístup vlhkosti (materiál stuhne, stvrdne) 
 
10.5. Neznášanlivé materiály 

Neznáma 
 
10.5. Nebezpečné produkty rozkladu: 

žiadne pomenované 
 
 
11.Toxikologické údaje 
11.1. Údaje o toxikologických účinkoch - údaje pre zmes 

Všeobecné poznámky: 
Toxikologické údaje nie sú k dispozícii. Klasifikácia prípravku sa vykonala podľa 
výpočtového procesu a podľa smerníc EÚ. 
Produkt sa musí povinne označiť na základe kalkulačnej metódy Všeobecnej smernice o 
klasifikácii prípravkov v EÚ v poslednom platnom znení: dráždivý 
Produkt premiešaný s vodou môže pri dlhšom kontakte spôsobiť výrazné poškodenie 
pokožky. 
Súčasné mechanické namáhanie pokožky môže zintenzívniť tieto účinky. 
 

Akútna toxicita Nie sú k dispozícii žiadne informácie 

Primárne účinky Dráždi pokožku a sliznicu 
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podráždenia na 
pokožke 

Účinky primárneho 
podráždenia očí 

Silné dráždivé účinky, riziko vážneho poškodenia zraku 

Vdýchnutie  Možné podráždenie pľúc, kašeľ, respiračné zlyhanie 

Zmena citlivosti Citlivá reakcia pri kontakte s pokožkou možná. Účinky zvyšujúce citlivosť 
sa nedajú očakávať, kým sa neprekročí dátum trvanlivosti produktu 

 
 
12. Údaje o ekológii 
12.1. Toxicita - vodná toxicita 

Ekotoxické účinky, hlavne vodná toxicita, sa dajú očakávať iba pri vypustení väčšieho 
množstva produktu v spojení s vodou prostredníctvom zmeny hodnoty pH. 

12.2. Perzistencia a odbúrateľnosť 
Produkt sa nedá biologicky odbúrať.  

12.3. Bioakumulačný potenciál 
Na základe nízkej rozpustnosti vo vode a vysokej stability hydrolýzy sú transferové procesy 
medzi organizmami alebo bioakumulačnými procesmi veľmi nepravdepodobné. 
Zvyšky stavebného materiálu zostávajúce po hydratácii nepredstavujú toxikologické riziko. 

12.4. Mobilita v pôde: 
Na základe nízkej rozpustnosti vo vode sa nedá očakávať mobilita v pôde. 
Zvyšky stavebného materiálu zostávajúce po hydratácii nepredstavujú toxikologické riziko. 

12.5. Výsledky posudzovania PBT a vPvB 
Nie je uvedené 

12.6. Iné škodlivé účinky: 
Uvoľňovanie väčších množstiev v spojení s vodou vedie k zvýšeniu hodnoty pH. 
Hodnota pH rýchlo klesá pri zriedení (s vodou). 
 

 
13. Pokyny k likvidácii produktu 
13.1. Proces manipulácie s odpadom 

Odporúčanie: Likvidácia podľa úradných predpisov. 
Produkt: 
 Likvidácia podľa Smerníc EÚ 75/442/EHS a 91/689/EHS o odpadoch a nebezpečných 
odpadoch v aktuálne platných zneniach. 

 
 
 
 
 
Odpadový kľúč podľa EAK/AVV: 
Odpadový kľúč podľa EAK/AVV Názov 

10 13 11  Odpady z výroby iných tmeliacich látok na báze cementu s výnimkou tých, 
ktoré spadajú pod 10 13 09 a 10 13 10 

10 13 14  Odpad z betónu a betónového kalu 

17 01 07  Stavebný a demolačný odpad: Betón, tehly, dlaždice a keramika a tiež ich 
zmesi s výnimkou tých, ktoré spadajú pod 17 01 06. 

 
13.2. Obal: 

Nekontaminované a úplne vyprázdnené obaly sa dajú odovzdať na recykláciu. 
13.3. Odpad: 

Zhodnotenie/Recyklácia v zariadeniach s povolením pre hore uvedený odpadový kľúč. 
Odstraňovanie odpadu na skládkach pre nie inertný odpad podľa rozhodnutia 2003/33/EC. 
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14. Údaje o preprave 

Žiadny nebezpečný tovar podľa týchto transportných predpisov. 
14.1 UN č.: Žiadne. 
14.2 Označenie zásielky UN podľa predpisov: Nie je uvedené. 
14.3 Trieda(y) nebezpečenstiev pri preprave: Nie je uvedené. 
14.4 Skupina obalov: Nie je uvedené. 
14.5 Ohrozenie životného prostredia: Žiadne. 
14.6 Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Žiadne. 
14.7 Preprava hromadného tovaru podľa prílohy II dohody MARPOL 73/78 a podľa 

kódu IBC: Nie je uvedené. 
 
 
15. Právne predpisy 
15.1. Predpisy o bezpečnosti, ochrane zdravia a životného prostredia/špecifické právne 

predpisy pre látku alebo zmes 
 
Predpisy EÚ 
- Vyhláška (EÚ) č.1272/2008 

Produkt je klasifikovaný a označený podľa údajov z VO . 
 
Národné predpisy: 
- Trieda ohrozenia vody WGK 1 (Samostatné odstupňovanie podľa VwVwS zo 

17.05.1999) 
- TRGS 500, TRGS 900 
- Dôležité UVV, BGV, BGR 

BGR 190 (používanie ochranných dýchacích prístrojov) 
BGR 192 (používanie ochrany zraku a tváre) 
BGR 189 (používanie ochranných odevov) 
BGR 195 (používanie ochranných rukavíc) Skladovacia trieda 
podľa TRGS 510: Skladovacia trieda 13 (nehorľavé tuhé látky) 
 
 
 

15.2. Posudzovanie bezpečnosti látok: 
Posudzovanie bezpečnosti látok neexistuje 

 
 
 
 
16. Ostatné údaje 

Zmeny oproti predchádzajúcej verzii karty bezpečnostných údajov 
Kompletné nové znenie podľa Vyhlášky CLP (EÚ) č. 1272/2008  

 
16.1 Zmenová dokumentácia: 

Oddelenie, ktoré vydalo tento list s údajmi: 
 

Meno: Hilliges GmbH & Co.KG 
Adresa: Hüttenweg 1, 37520 Osterode 
Tel. č.: +49(0) 5522 9909-0 
Fax č.: +49(0) 5522 9909-90 

 

Kontaktná osoba: Pán Mark Wichmann (QS) 
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16.2 Upozornenia na nebezpečenstvá (upozornenia H) v kapitole 2 a 3: 

H315 Spôsobuje podráždenie pokožky. 
H318.Spôsobuje výrazné poškodenie zraku. 
H335 Môže dráždiť dýchacie cesty 

 
16.4. Pokyny k školeniu: 

Pokyny k školeniu o zdraví a bezpečnosti na www.eurogypsum.org 
- Manual handling of loads - (záťažová manipulácia) 

 
16.5. Skratky a skratkové slová 

 

AGW Hraničná hodnota pracoviska 

CAS Chemical Abstracts Service - medzinárodné štandardné označovanie pre 
chemické látky 

DNEL Derived No-Effect Level – odvodená výška expozície bez negatívneho 
vplyvu 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

EN Európska norma 

GHS Globally Harmonized Systems of Classification, Labelling and Packaging 
of Chemicals 

IBC kód International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying 
Dangerous Chemicals in Bulk 

MARPOL Marine pollution (International Convention for the Preventation of 
Pollution From Ships) 

PBT Persitent, bioaccumulative and toxic 

REACH Registrácia, posudzovanie, schválenie a obmedzenie chemických látok 
podľa vyhlášky (EÚ) č. 1907/2006 

STOT Specific target organ tocity – špecifická toxicita cieľového orgánu 

TRGS Technické predpisy pre nebezpečné látky 

VOC Volatile organic compound – prchavé organické látky 

vPvB Very persistent, very bioaccumulative – veľmi perzistentné a veľmi 
bioakumulačné 

 
Ďalšie upozornenia: 
Predložená karta bezpečnostných údajov EÚ obsahuje dôležité fyzikálne, bezpečnostno-
technické, toxikologické a ekologické údaje o tomto produkte a poskytuje odporúčania pre 
bezpečnú manipuláciu, napr. pri skladovaní, manipulácii a preprave. 
Tieto uvedené informácie majú slúžiť na ochranu človeka a životného prostredia. 

 
Predložené údaje sa opierajú o súčasný stav našich poznatkov, ale nie sú žiadnou zárukou 
vlastností výrobku.  
 
Existujúce zákony a právne úpravy, tiež také, ktoré nie sú uvedené v tejto karte s údajmi, 
musí rešpektovať príjemca našich výrobkov na vlastnú zodpovednosť.  
 
Údaje o produkte sa nedajú preniesť na iné produkty. 
Pokiaľ sa produkt uvedený v tejto karte bezpečnostných údajov zmieša, kombinuje alebo 
spracováva s inými materiálmi, alebo ak sa má vykonať jeho úprava, nedajú sa preniesť 
údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov, pokiaľ to výslovne nie je uvedené inak, 
na nový materiál, ktoré bol vytvorený týmto spôsobom. 


