
 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV  

Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 zmeneného nariadením (EÚ) 2015/830

Akkit 601 Sanitär Silikon 
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
 

1.1. Identifikátor produktu 
 Názov produktu : Akkit 601 Sanitär Silikon
 Registračné číslo podľa nariadenia 

REACH 
: Neuplatňuje sa (zmes)

 Typ produktu podľa nariadenia 
REACH 

: Zmes 

 1.2. Relevantné identifikované pou�itia látky alebo zmesi a pou�itia, ktoré sa neodporúčajú
 

1.2.1 Relevantné identifikované pou�itia 
 Tesniaca hmota 
 

1.2.2 Pou�itia, ktoré sa neodporúčajú 
 Nie sú známe �iadne neodporúčané pou�itia 
 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
 

Dodávateľ karty bezpečnostných údajov 
 SOUDAL N.V. 

Everdongenlaan 18-20 
B-2300 Turnhout 
☎ +32 14 42 42 31 
" +32 14 42 65 14 
msds@soudal.com 

Výrobca výrobku  
 SOUDAL N.V. 

Everdongenlaan 18-20 
B-2300 Turnhout 
☎ +32 14 42 42 31 
" +32 14 42 65 14 
msds@soudal.com 

1.4. Núdzové telefónne číslo  
 24 h/24 h (Telefónne poradenstvo: anglicky, francúzsky, nemecky, holandsky) :
 +32 14 58 45 45 (BIG) 
 24 h/24 h 

NTIC: +421 2 54 774 166 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
 Podľa kritérií nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa neklasifikuje ako nebezpečná
 

2.2. Prvky označovania 
 Podľa kritérií nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa neklasifikuje ako nebezpečná
 Doplňujúce informácie 
 EUH208 Obsahuje: 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Mô�e vyvolať alergickú reakciu.
 2.3. Iná nebezpečnosť 
 �iadne iné známe nebezpečenstvá

ODDIEL 3: Zlo�enie/informácie o zlo�kách
 3.1. Látky 
 Neuplatňuje sa 

 3.2. Zmesi 

 
Názov 
Č. registrácie podľa nariadenia REACH 

Číslo CAS 
Číslo ES Konc. (C) Klasifikácia podľa nariadenia 

CLP Pozrite si Poznámka 

 metylsilanetriyl triacetát 
01-2119962266-32  
 

4253-34-3
224-221-9 
 

1%<C<5% Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1C; H314  
Eye Dam. 1; H318  

(1) Zlo�ka

  
 Vypracovala spoločnosť: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel   
http://www.big.be 
© BIG vzw 
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  Akkit 601 Sanitär Silikon 
 

 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické 
uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov 
01-2119827000-58  

 1%<C<25% Asp. Tox. 1; H304 (1)(10) UVCB

 (1) Pre úplné znenie výstra�ných upozornení: pozri oddiel 16 
(10) Podlieha obmedzeniam v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 
 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci
 V�eobecné informácie: 
 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc. 
 Po vdýchnutí: 
 Postihnutého preneste na čerstvý vzduch. Dýchacie problémy: poraďte sa s lekárom/zdravotnou slu�bou. 
 Po kontakte s ko�ou: 
 Okam�ite umyte veľkým mno�stvom vody. Je mo�né pou�iť mydlo. V prípade, �e podrá�denie pretrváva, postihnutého dopravte k lekárovi. 
 Po kontakte s očami: 
 Opláchnite vodou. Ak pou�ívate kontaktné �o�ovky a ak je to mo�né, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. V �iadnom prípade do očí neaplikujte 

neutralizačné činidlá. V prípade, �e podrá�denie pretrváva, postihnutého dopravte k oftalmológovi. 
 Po po�ití: 
 Ústa vypláchnite vodou. Ak máte zdravotné problémy, poraďte sa s lekárom/zdravotnou slu�bou. 
 4.2. Najdôle�itej�ie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
 4.2.1 Akútne príznaky 
 Po vdýchnutí: 
 Nie sú známe �iadne účinky.  
 Po kontakte s ko�ou: 
 Nedrá�divá.  
 Po kontakte s očami: 
 Nedrá�divá.  
 Po po�ití: 
 Nie sú známe �iadne účinky.  
 4.2.2 Oneskorené príznaky 
 Nie sú známe �iadne účinky.  
 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okam�itej lekárskej starostlivosti a osobitného o�etrenia
 Ak budú uplatniteľné a dostupné, uvedú sa ni��ie.  

ODDIEL 5: Protipo�iarne opatrenia 
 5.1. Hasiace prostriedky 
 5.1.1 Vhodné hasiace prostriedky: 
 Malý po�iar: Rýchlo účinný prá�kový (ABC) hasiaci prístroj, Rýchlo účinný prá�kový (BC) hasiaci prístroj, Rýchlo účinný penový hasiaci prístroj triedy B, Rýchlo 

účinný CO2 hasiaci prístroj. 
 Veľký po�iar: Pena triedy B (látka odolná voči alkoholu), Vodný postrek, ak sa zabráni roz�íreniu kalu�e.
 5.1.2 Nevhodné hasiace prostriedky:
 Malý po�iar: Voda (rýchlo účinný hasiaci prístroj, navijak); riziko roz�írenia kalu�e.
 Veľký po�iar: Voda; riziko roz�írenia kalu�e. 
 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
 Pri spaľovaní vzniká CO a CO2.  
 

5.3. Rady pre po�iarnikov 
 5.3.1 Pokyny: 
 Nevy�adujú sa �iadne osobitné protipo�iarne protiopatrenia. 
 5.3.2 �peciálne ochranné prostriedky pre po�iarnikov: 
 Rukavice. Ochranný odev. Vystavenie teplu/ohňu: prístroje na stlačený vzduch/kyslíkové prístroje. 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
 Zákaz pou�ívať otvorený oheň.  
 6.1.1 Ochranné prostriedky pre iný ako pohotovostný personál
 Pozri oddiel 8.2 
 6.1.2 Ochranné prostriedky pre pohotovostný personál 
 Rukavice. Ochranný odev. 
 Vhodný ochranný odev 
 Pozri oddiel 8.2 
 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre �ivotné prostredie
 Uvoľnený výrobok zachyťte. Uskutočnite nále�itú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii �ivotného prostredia. 
 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie �íreniu a vyčistenie
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  Akkit 601 Sanitär Silikon 
 

 Zozbierajte rozliatu kvapalinu spolu s inertným absorpčným materiálom. Zozbierajte absorbovanú látku do uzavretých nádob. Očisťte kontaminované plochy 
veľkým mno�stvom vody. Po manipulácii odev operte a zariadenia umyte.  

 6.4. Odkaz na iné oddiely 
 Pozri oddiel 13.  

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
 Informácie v tomto oddiele majú v�eobecný, opisný charakter. Ak sú expozičné scenáre uplatniteľné a dostupné, sú pripojené v prílohe. V�dy pou�ite príslu�né 

expozičné scenáre, ktoré zodpovedajú vami identifikovanému pou�itiu.  
 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
 Uchovávajte mimo dosahu tepla/otvoreného ohňa. Dodr�ujte prísne hygienické normy. Ihneď odstráňte kontaminovaný odev. Nádobu uchovávajte tesne 

uzavretú.  
 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
 7.2.1 Po�iadavky na bezpečné skladovanie: 
 Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. Uchovávajte len v pôvodnej nádobe. Dodr�iavajte zákonné po�iadavky. 

Max. čas skladovania: 1 r. 
 7.2.2 Uchovávajte mimo dosahu: 
 Zdrojov tepla. 
 7.2.3 Vhodný obalový materiál: 
 Syntetický materiál. 
 7.2.4 Nevhodný obalový materiál: 
 Nie sú dostupné �iadne údaje 
 

7.3. �pecifické konečné pou�itie, resp. pou�itia 
 Ak sú expozičné scenáre uplatniteľné a dostupné, sú pripojené v prílohe. Pozrite si informácie poskytnuté výrobcom.  

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
 

8.1. Kontrolné parametre 
 8.1.1 Expozícia v pracovnom prostredí
 a) Medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí 
 Ak budú medzné hodnoty uplatniteľné a dostupné, vymenujú sa ni��ie.
 b) Vnútro�tátne biologické medzné hodnoty 
 Ak budú medzné hodnoty uplatniteľné a dostupné, vymenujú sa ni��ie.
 8.1.2 Metódy vzorkovania 
 Názov produktu Test Číslo  
 Oil Mist (Mineral) NIOSH 5026  
 8.1.3 Uplatniteľné medzné hodnoty pri určenom pou�ívaní látky alebo zmesi
 Ak budú medzné hodnoty uplatniteľné a dostupné, vymenujú sa ni��ie.
 8.1.4 Medzné hodnoty 
 DNEL/DMEL � Pracovníci 
 metylsilanetriyl triacetát 
 Hladina účinku (DNEL/DMEL) Typ Hodnota Poznámka 
 DNEL Vdýchnutie, dlhodobé systémové účinky 25 mg/m³  
 Vdýchnutie, akútne systémové účinky 25 mg/m³  
 Dlhodobé lokálne účinky po vdýchnutí 31 mg/m³  
 Akútne lokálne účinky po vdýchnutí 31 mg/m³  
 Dermálne, dlhodobé systémové účinky 14.5 mg/kg tel. hm./deň  
 Dermálne, akútne systémové účinky 14.5 mg/kg tel. hm./deň  
 DNEL/DMEL � V�eobecná populácia 
 metylsilanetriyl triacetát 
 Hladina účinku (DNEL/DMEL) Typ Hodnota Poznámka 
 DNEL Vdýchnutie, dlhodobé systémové účinky 6.3 mg/m³  
 Vdýchnutie, akútne systémové účinky 6.3 mg/m³  
 Dlhodobé lokálne účinky po vdýchnutí 5.1 mg/m³  
 Akútne lokálne účinky po vdýchnutí 5.1 mg/m³  
 Dermálne, dlhodobé systémové účinky 7.2 mg/kg tel. hm./deň  
 Dermálne, akútne systémové účinky 7.2 mg/kg tel. hm./deň  
 Orálne, dlhodobé systémové účinky 1 mg/kg tel. hm./deň  
 Orálne, akútne systémové účinky 1 mg/kg tel. hm./deň  
 PNEC 
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 metylsilanetriyl triacetát 
 Zlo�ky Hodnota Poznámka 
 Sladká voda 1 mg/l
 Morská voda 0.1 mg/l
 Voda (preru�ované uvoľňovanie) 10 mg/l
 ČOV 10 mg/l
 Sladkovodné sedimenty 3.4 mg/kg suchej hmotnosti sedimentu
 Morské sedimenty 0.34 mg/kg suchej hmotnosti sedimentu
 Pôda 0.145 mg/kg suchej hmotnosti pôdy
 8.1.5 Regulačné pásma 
 Ak budú uplatniteľné a dostupné, uvedú sa ni��ie. 
 8.2. Kontroly expozície 
 Informácie v tomto oddiele majú v�eobecný, opisný charakter. Ak sú expozičné scenáre uplatniteľné a dostupné, sú pripojené v prílohe. V�dy pou�ite príslu�né 

expozičné scenáre, ktoré zodpovedajú vami identifikovanému pou�itiu.  
 8.2.1 Primerané technické zabezpečenie 
 Uchovávajte mimo dosahu tepla/otvoreného ohňa. Pravidelne merajte koncentráciu vo vzduchu. Pracujte v otvorenom priestore/s lokálnym 

odsávaním/vetraním alebo s ochranou dýchacieho ústrojenstva.  
 8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky
 Dodr�ujte prísne hygienické normy. Počas práce nejedzte, nepite, ani nefajčite. 
 a) Ochrana dýchacích ciest: 
 Nedostatočné vetranie: pou�ívajte ochranu dýchacích ciest. 
 b) Ochrana rúk: 
 Rukavice. 
 c) Ochrana očí: 
 Za be�ných podmienok sa ochrana očí nevy�aduje.  
 d) Ochrana ko�e: 
 Ochranný odev.  
 8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície: 
 Pozri pododdiely 6.2 a 6.3 a oddiel 13 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
 Skupenstvo Viskózna kvapalina
 Zápach Charakteristický zápach
 Prahová hodnota zápachu Nie sú dostupné �iadne údaje
 Farba Rôzne farby v závislosti na zlo�ení
 Veľkosť častíc Nie sú dostupné �iadne údaje
 Medzné hodnoty výbu�nosti Nie sú dostupné �iadne údaje
 Horľavosť Nehorľavý
 Log Kow Neuplatňuje sa (zmes)
 Dynamická viskozita Nie sú dostupné �iadne údaje
 Kinematická viskozita Nie sú dostupné �iadne údaje
 Teplota topenia Nie sú dostupné �iadne údaje
 Teplota varu Nie sú dostupné �iadne údaje
 Rýchlosť odparovania Nie sú dostupné �iadne údaje
 Relatívna hustota pár Nie sú dostupné �iadne údaje
 Tlak pár Nie sú dostupné �iadne údaje
 Rozpustnosť Nie sú dostupné �iadne údaje
 Relatívna hustota 0.98 ; 20 °C
 Teplota rozkladu Nie sú dostupné �iadne údaje
 Teplota samovznietenia Nie sú dostupné �iadne údaje
 Teplota vzplanutia Neuplatňuje sa
 Výbu�né vlastnosti �iadna chemická skupina spojená s výbu�nými vlastnosťami
 Oxidačné vlastnosti �iadna chemická skupina spojená s oxidačnými vlastnosťami
 pH Nie sú dostupné �iadne údaje
 9.2. Iné informácie 
 Absolútna hustota 980 kg/m³ ; 20 °C

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 
 10.1. Reaktivita 
 Zahriatie zvy�uje nebezpečenstvo po�iaru. 
 

10.2. Chemická stabilita 
 Stabilný pri normálnych podmienkach. 
 10.3. Mo�nosť nebezpečných reakcií 
 Nie sú dostupné �iadne údaje. 
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10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

 Preventívne opatrenia 
 Uchovávajte mimo dosahu tepla/otvoreného ohňa. 
 

10.5. Nekompatibilné materiály
 Nie sú dostupné �iadne údaje. 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
 Pri spaľovaní vzniká CO a CO2. 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 
 11.1.1 Výsledky testov 

 Akútna toxicita 
 

Akkit 601 Sanitär Silikon 
 O zmesi nie sú dostupné �iadne údaje (z testov) 
 Posudok je zalo�ený na relevantných zlo�kách 
 metylsilanetriyl triacetát 
 Spôsob expozície Parameter Metóda Hodnota Čas expozície �ivočí�ny druh Stanovenie Poznámka
 Orálna LD50 OECD 401 1600 mg/kg tel. 

hm. 
14 deň/dní Potkan 

(samec/samica) 
Experimentálna 
hodnota 

 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
 Spôsob expozície Parameter Metóda Hodnota Čas expozície �ivočí�ny druh Stanovenie Poznámka
 Orálna LD50 Ekvivalentné ako v 

smernici OECD 401 
> 5000 mg/kg tel. 
hm. 

Potkan 
(samec/samica) 

Experimentálna 
hodnota 

 Dermálna LD50 Ekvivalentné ako v 
smernici OECD 402 

> 3160 mg/kg tel. 
hm. 

24 h Králik 
(samec/samica) 

Experimentálna 
hodnota 

 Vdýchnutie 
(aerosólov) 

LC50 Ekvivalentné ako v 
smernici OECD 403 

> 5266 mg/m³ 
vzduch 

4 h Potkan 
(samec/samica) 

Experimentálna 
hodnota 

 Záver 
 Nie je klasifikovaná pre akútnu toxicitu
 

�ieravosť/drá�divosť 
 

Akkit 601 Sanitär Silikon 
 O zmesi nie sú dostupné �iadne údaje (z testov) 
 Vzhľadom na praktické skúsenosti je klasifikácia tejto zmesi menej prísna ako klasifikácia zalo�ená na stanovenom výpočte 
 metylsilanetriyl triacetát 
 Spôsob expozície Výsledok Metóda Čas expozície Časový bod �ivočí�ny druh Stanovenie 

hodnoty 
Poznámka

 Oči Vá�ne po�kodenie 
oka 

Ekvivalentné ako v 
smernici OECD 405

24; 48; 72 hodín Králik Údaje získané z 
literatúry 

 Oči 5 %: nedrá�divá OECD 405 24 h 1; 24; 48; 72; 168 
hodín 

Králik Údaje získané z 
literatúry 

 Ko�a �ieravá OECD 404 4 h 24; 48; 72 hodín Králik Údaje získané z 
literatúry 

 Ko�a 5 %: nedrá�divá OECD 404 4 h 1; 24; 48; 72 hodín; 
7; 14 dní 

Králik Údaje získané z 
literatúry 

 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
 Spôsob expozície Výsledok Metóda Čas expozície Časový bod �ivočí�ny druh Stanovenie 

hodnoty 
Poznámka

 Oči Nedrá�divá OECD 405 24 h 24; 48; 72 hodín Králik Experimentálna 
hodnota 

 Ko�a Nedrá�divá OECD 404 4 h 24; 48; 72 hodín Králik Experimentálna 
hodnota 

 Záver 
 Nie je klasifikovaná ako drá�divá pre ko�u
 Nie je klasifikovaná ako drá�divá pre oči
 Nie je klasifikovaná ako drá�divá pre dýchacie cesty 
 

Respiračná/ko�ná senzibilizácia 
 

Akkit 601 Sanitär Silikon 
 O zmesi nie sú dostupné �iadne údaje (z testov) 
 Posudok je zalo�ený na relevantných zlo�kách 
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 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
 Spôsob expozície Výsledok Metóda Čas expozície Časový bod 

pozorovania 
�ivočí�ny druh Stanovenie hodnoty Poznámka

 Ko�a Nie je 
senzibilizujúca 

Ekvivalentné ako v 
smernici OECD 406 

24; 48 hodín Morča (samica) Krí�ové údaje 

 Záver 
 Nie je klasifikovaná ako senzibilizujúca pre poko�ku 
 Nie je klasifikovaná ako senzibilizujúca pre vdýchnutie 
 

Toxicita pre �pecifický cieľový orgán 
 

Akkit 601 Sanitär Silikon 
 O zmesi nie sú dostupné �iadne údaje (z testov) 
 Posudok je zalo�ený na relevantných zlo�kách 
 metylsilanetriyl triacetát 
 Spôsob expozície Parameter Metóda Hodnota Orgán Účinok Čas expozície �ivočí�ny druh Stanovenie 

hodnoty 
 Orálna NOAEL OECD 422 50 mg/kg tel. 

hm./deň 
Bez účinku 4 tý�dňov (denne) Potkan 

(samec/samica) 
Krí�ové údaje

 Vdýchnutie NOAEL OECD 413 0.56 mg/l Bez účinku 13 tý�dňov (6 h denne, 5 
dní v tý�dni) 

Potkan 
(samec/samica) 

Krí�ové údaje

 Vdýchnutie LOAEL OECD 413 2.2 mg/l Oblička Vplyv na 
obličkové 
tkanivo 

13 tý�dňov (6 h denne, 5 
dní v tý�dni) 

Potkan 
(samec/samica) 

Krí�ové údaje

 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
 Spôsob expozície Parameter Metóda Hodnota Orgán Účinok Čas expozície �ivočí�ny druh Stanovenie 

hodnoty
 Orálna NOAEL Ekvivalentné 

ako v smernici 
OECD 408 

> 5000 mg/kg 
tel. hm./deň 

Bez účinku 13 tý�dňov (denne) Potkan 
(samec/samica) 

Krí�ové údaje

 Dermálna NOAEL Ekvivalentné 
ako v smernici 
OECD 411 

> 495 mg/kg/d Bez účinku 13 tý�dňov (denne, 5 dní 
v tý�dni) 

Potkan 
(samec/samica) 

Krí�ové údaje

 Vdýchnutie 
(výparov) 

NOAEC Ekvivalentné 
ako v smernici 
OECD 413 

10186 mg/m³ 
vzduch 

Bez účinku 13 tý�dňov (6 h denne, 5 
dní v tý�dni) 

Potkan 
(samec/samica) 

Krí�ové údaje

 Záver 
 Nie je klasifikovaná pre subchronickú toxicitu 
 

Mutagenita (in vitro) 
 

Akkit 601 Sanitär Silikon 
 O zmesi nie sú dostupné �iadne údaje (z testov) 
 metylsilanetriyl triacetát 
 Výsledok Metóda Testovací substrát Účinok Stanovenie hodnoty
 Negatívna s metabolickou 

aktiváciou, negatívna bez 
metabolickej aktivácie 

OECD 471 Baktérie (S.typhimurium) Bez účinku Experimentálna hodnota

 Negatívna s metabolickou 
aktiváciou, negatívna bez 
metabolickej aktivácie 

OECD 473 Bunky z vaječníka čínskeho 
�krečka (CHO) 

Bez účinku Experimentálna hodnota

 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
 Výsledok Metóda Testovací substrát Účinok Stanovenie hodnoty
 Negatívna s metabolickou 

aktiváciou, negatívna bez 
metabolickej aktivácie 

Ekvivalentné ako v smernici OECD 
471 

Baktérie (S.typhimurium) Experimentálna hodnota

 Negatívna s metabolickou 
aktiváciou, negatívna bez 
metabolickej aktivácie 

Ekvivalentné ako v smernici OECD 
476 

My� (bunky lymfómy L5178Y) Krí�ové údaje

 Negatívna s metabolickou 
aktiváciou, negatívna bez 
metabolickej aktivácie 

Ekvivalentné ako v smernici OECD 
473 

Bunky z vaječníka čínskeho 
�krečka (CHO) 

Krí�ové údaje

 
Mutagenita (in vivo) 

 
Akkit 601 Sanitär Silikon 

 O zmesi nie sú dostupné �iadne údaje (z testov) 
 Posudok je zalo�ený na relevantných zlo�kách 
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 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
 Výsledok Metóda Čas expozície Testovací substrát Orgán Stanovenie hodnoty
 Negatívny Ekvivalentné ako v 

smernici OECD 483 
8 tý�dňov (6 h denne, 5 
dní v tý�dni) 

My� (samec) Samčí rozmno�ovací 
orgán 

Krí�ové údaje

 Negatívny Ekvivalentné ako v 
smernici OECD 475 

Potkan (samec/samica) Kostná dreň Krí�ové údaje

 Negatívny Ekvivalentné ako v 
smernici OECD 474 

24 h - 72 h My� (samec/samica) Kostná dreň Krí�ové údaje

 Záver 
 Nie je klasifikovaná ako mutagénna alebo genotoxická 
 

Karcinogenita 
 

Akkit 601 Sanitär Silikon 
 O zmesi nie sú dostupné �iadne údaje (z testov) 
 Posudok je zalo�ený na relevantných zlo�kách 
 Záver 
 Nie je klasifikovaná ako karcinogén 
 

Reprodukčná toxicita 
 

Akkit 601 Sanitär Silikon 
 O zmesi nie sú dostupné �iadne údaje (z testov) 
 Posudok je zalo�ený na relevantných zlo�kách 
 metylsilanetriyl triacetát 
  Parameter Metóda Hodnota Čas expozície �ivočí�ny druh Účinok Orgán Stanovenie 

hodnoty
 Vývojová toxicita NOAEL OECD 422 1000 mg/kg tel. 

hm./deň 
51 deň/dní Potkan Bez účinku  Krí�ové údaje

 Materská toxicita NOAEL Iné 1000 mg/kg tel. 
hm./deň 

51 deň/dní Potkan Bez účinku  Krí�ové údaje

 Účinky na plodnosť NOAEL OECD 422 ≥ 1000 mg/kg 
tel. hm./deň 

51 deň/dní Potkan 
(samec/samica)

Bez účinku  Krí�ové údaje

 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
  Parameter Metóda Hodnota Čas expozície �ivočí�ny druh Účinok Orgán Stanovenie 

hodnoty 
 Vývojová toxicita NOAEL OECD 414 > 1000 mg/kg 

tel. hm./deň 
10 deň/dní Potkan (samica)Bez účinku  Experimentálna 

hodnota 
 Materská toxicita NOAEL OECD 414 > 1000 mg/kg 

tel. hm./deň 
10 deň/dní Potkan (samica)Bez účinku  Experimentálna 

hodnota 
 Účinky na plodnosť NOAEL (P) Ekvivalentné 

ako v smernici 
OECD 422 

> 1000 mg/kg 
tel. hm./deň 

Potkan 
(samec/samica)

Bez účinku  Krí�ové údaje

 NOAEL (P) Ekvivalentné 
ako v smernici 
OECD 421 

> 1000 mg/kg 
tel. hm./deň 

Potkan 
(samec/samica)

Bez účinku  Krí�ové údaje

 Záver 
 Nie je klasifikovaná ako toxická pre reprodukciu a vývojové �tádiá
 

Toxicita, iné účinky 
 

Akkit 601 Sanitär Silikon 
 O zmesi nie sú dostupné �iadne údaje (z testov) 
 

Chronické účinky pri krátkodobej a dlhodobej expozícii 
 

Akkit 601 Sanitär Silikon 
 NEPRETR�ITÁ/OPAKOVANÁ EXPOZÍCIA/KONTAKT: Vyrá�ka/zapálená poko�ka. 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 
 12.1. Toxicita 
 

Akkit 601 Sanitär Silikon 
 O zmesi nie sú dostupné �iadne údaje (z testov) 
 Posudok zmesi je zalo�ený na relevantných zlo�kách 
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 metylsilanetriyl triacetát 
  Parameter Metóda Hodnota Trvanie �ivočí�ny druh Typ testu Sladká/mors

ká voda 
Stanovenie hodnoty

 Akútna toxicita pre ryby LC50 OECD 203 > 110 mg/l 96 h Oncorhynchus 
mykiss 

Prietokový 
systém 

Sladká voda Krí�ové údaje; SLP

 Akútna toxicita pre kôrovce EC50 OECD 202 > 122 mg/l 48 h Daphnia magna Prietokový 
systém 

Sladká voda Krí�ové údaje; SLP

 Toxicita pre riasy a iné vodné 
rastliny 

EC50 OECD 201 > 120 mg/l 72 h Pseudokirchnerie
lla subcapitata 

Statický 
systém 

Sladká voda Krí�ové údaje; SLP

 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
  Parameter Metóda Hodnota Trvanie �ivočí�ny druh Typ testu Sladká/mors

ká voda 
Stanovenie hodnoty

 Akútna toxicita pre ryby LL50 Ekvivalentné 
ako v 
smernici 
OECD 203 

> 1028 mg/l 96 h Scophthalmus 
maximus 

Semistatický 
systém 

Morská voda Experimentálna 
hodnota; SLP 

 Akútna toxicita pre kôrovce LL50 ISO 14669 > 3193 mg/l 48 h Acartia tonsa Statický 
systém 

Morská voda Experimentálna 
hodnota; SLP 

 Toxicita pre riasy a iné vodné 
rastliny 

EC50 ISO 10253 > 10000 mg/l 72 h Skeletonema 
costatum 

Statický 
systém 

Morská voda Experimentálna 
hodnota; SLP 

 Dlhodobá toxicita pre ryby NOELR  > 1000 mg/l 28 deň/dní Oncorhynchus 
mykiss 

Sladká voda QSAR; Rýchlosť rastu

 Dlhodobá toxicita pre vodné 
kôrovce 

NOELR  > 1000 mg/l 21 deň/dní Daphnia magna Sladká voda QSAR

 Toxicita pre vodné 
mikroorganizmy 

EC50 OECD 209 > 100 mg/l 3 h Aktivovaný kal Statický 
systém 

Sladká voda Experimentálna 
hodnota; SLP 

 Záver 
 Podľa kritérií nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa neklasifikuje ako nebezpečná pre �ivotné prostredie
 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 
 metylsilanetriyl triacetát 
 Biologická odbúrateľnosť vo vode 
 Metóda Hodnota Trvanie Stanovenie hodnoty
 Metóda EÚ C.4 74 %; SLP 21 deň/dní Krí�ové údaje 
 Fototransformácia na vzduchu (DT50 vzduch) 
 Metóda Hodnota Konc. Radikálov OH Stanovenie hodnoty
  58 deň/dní 500000 /cm³ Vypočítaná hodnota
 Polčas rozpadu vo vode (t 1/2 voda)
 Metóda Hodnota Primárna 

degradácia/mineralizácia 
Stanovenie hodnoty

 OECD 111 < 12 s Primárna degradácia Experimentálna hodnota
 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
 Biologická odbúrateľnosť vo vode 
 Metóda Hodnota Trvanie Stanovenie hodnoty
 OECD 306 74 %; SLP 28 deň/dní Experimentálna hodnota

 
Záver 

 Obsahuje ľahko biodegradovateľný(-é) komponent(-y) 
 

12.3. Bioakumulačný potenciál 
 Akkit 601 Sanitär Silikon 
 Log Kow 
 Metóda Poznámka Hodnota Teplota Stanovenie hodnoty
  Neuplatňuje sa (zmes)  

 metylsilanetriyl triacetát 
 Log Kow 
 Metóda Poznámka Hodnota Teplota Stanovenie hodnoty
   -2.4 20 °C QSAR 
 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
 Log Kow 
 Metóda Poznámka Hodnota Teplota Stanovenie hodnoty
  Nie sú dostupné �iadne údaje  
 Záver 
 Na základe dostupných číselných hodnôt sa nedajú vyvodiť priame závery
 12.4. Mobilita v pôde 
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 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
 Percentuálna distribúcia 
 Metóda Frakcia vo 

vzduchu 
Frakcia v biote Frakcia v 

sedimente 
Frakcia v pôde Frakcia vo vode Stanovenie hodnoty 

 Mackay Level III 0.3 %  92.8 % 6.8 % 0.1 % Vypočítaná hodnota 

 
Záver 

 Obsahuje zlo�ky, ktoré sa adsorbujú v pôde 
 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
 Kvôli nedostatku údajov nie ne mo�né urobiť závery, či komponent(-y) spĺňa(-jú) kritériá pre látky PBT alebo vPvB v zmysle Prílohy XIII nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.  
 12.6. Iné nepriaznivé účinky 
 Akkit 601 Sanitär Silikon 
 Fluórované skleníkové plyny (nariadenie (EÚ) č. 517/2014) 
 �iadna zo známych zlo�iek nie je zahrnutá v zozname fluórovaných skleníkových plynov (nariadenie (EÚ) č. 517/2014)
 Potenciál po�kodzovať ozónovú vrstvu (ODP) 
 Nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre ozónovú vrstvu (nariadenie (ES) č. 1005/2009)

ODDIEL 13: Opatrenia pri zne�kodňovaní
 Informácie v tomto oddiele majú v�eobecný, opisný charakter. Ak sú expozičné scenáre uplatniteľné a dostupné, sú pripojené v prílohe. V�dy pou�ite príslu�né 

expozičné scenáre, ktoré zodpovedajú vami identifikovanému pou�itiu.  
 

13.1. Metódy spracovania odpadu 
 13.1.1 Ustanovenia spojené s odpadom 
 Európska únia 
 Nebezpečný odpad podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES, zmenenej a doplnenej nariadením Komisie (EÚ) č. 1357/2014 a 

nariadením Rady (EÚ) č. 2017/997.  
Kód pre odpad (smernica 2008/98/ES, rozhodnutie 2000/0532/ES).  
08 04 09* (wastes from MFSU of adhesives and sealants (including waterproofing products): waste adhesives and sealants containing organic solvents or 
other hazardous substances). V závislosti od priemyselného odvetvia a výrobného procesu mô�u byť aplikovateľné aj ďal�ie kódy pre odpad.

 13.1.2 Spôsoby zne�kodňovania 
 Odpad zne�kodňujte v súlade s miestnymi a/alebo národnými predpismi. Nebezpečný odpad nesmie byť zmie�aný s inými druhmi odpadov. Rôzne druhy 

nebezpečného odpadu nesmú byť spolu pomie�ané v prípade, �e vykazujú riziko znečistenia �ivotného prostredia alebo ak spôsobujú problémy pri ďal�om 
spracúvaní odpadu. S nebezpečným odpadom sa musí nakladať zodpovedne. V�etky právnické subjekty, ktoré nebezpečný odpad skladujú, prepravujú 
alebo s ním nakladajú, musia prijať nevyhnutné opatrenia na zabránenie vzniku rizík znečistenia �ivotného prostredia alebo po�kodenia zdravia ľudí, či 
zvierat. Nevypú�ťajte do kanalizácie ani do �ivotného prostredia. Zne�kodnite v autorizovanom mieste zberu odpadov. 

 13.1.3 Balenie/Obal 
 Európska únia 
 Kód pre balenie odpadového materiálu (smernica 2008/98/ES). 

15 01 10* (obaly obsahujúce zvy�ky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami).

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
 

Cestná (ADR), �elezničná (RID), vnútrozemské vodné cesty (ADN), morská (IMDG/IMSBC), letecká (ICAO-TI/IATA-DGR)
 14.1. Číslo OSN 
 Preprava Nepodlieha jej
 14.2. Správne expedičné označenie OSN 
 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 
 Identifikačné číslo nebezpečnosti
 Trieda 
 Klasifikačný kód 
 14.4. Obalová skupina 
 Obalová skupina 
 Etikety 
 14.5. Nebezpečnosť pre �ivotné prostredie 
 Značka pre látku ohrozujúcu �ivotné prostredie nie
 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre u�ívateľa 
 Osobitné ustanovenia 
 Obmedzené mno�stvá 
 14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
 Príloha II k MARPOL 73/78 Nepou�iteľné, na základe dostupných údajov 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 
 15.1. Nariadenia/právne predpisy �pecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a �ivotného prostredia 
 Európska legislatíva: 
 Smernica 2010/75/EÚ, obsah VOC 

 Obsah VOC Poznámka
 < 1 % 
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 < 9.8 g/l 

 REACH, Príloha XVII � Obmedzenie 
  Obsahuje zlo�ky, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia uvedené v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006: obmedzenia výroby, uvádzania na trh a 

pou�ívania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov 
  Názov látky, skupiny látok alebo zmesi Podmienky obmedzenia
 · uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, 

cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických 
uhľovodíkov 
 

Kvapalné látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú 
kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo 
kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe 
I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008: 
(a) triedy nebezpečnosti 2.1 a� 2.4, 2.6 a 2.7, 
2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 
a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A a� F; 
(b) triedy nebezpečnosti 3.1 a� 3.6, 3.7 
nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a 
plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako 
narkotické, 3.9 a 3.10; 
(c) trieda nebezpečnosti 4.1; 
(d) trieda nebezpečnosti 5.1. 

1. Nesmú byť pou�ité: � v dekoratívnych výrobkoch určených na vytváranie svetla alebo 
farebných efektov na základe rozdielnych fáz, napríklad v dekoratívnych lampách a 
popolníkoch, � v trikových a �artovných predmetoch, � v hrách pre jedného alebo viacerých 
účastníkov ani v �iadnom výrobku určenom na tento účel, a to ani v prípade, �e 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, �e obsahujú farbivo, pokiaľ sa to nevy�aduje na daňové 
účely, ani arómu, ani oboje, ak:  
� mô�u byť pou�ité ako náplň do dekoratívnych olejových lámp určených pre �irokú 
verejnosť a  
� hrozí nebezpečenstvo ich vdýchnutia a sú označené H304. 
4. Dekoratívne olejové lampy určené pre �irokú verejnosť sa nesmú uviesť na trh v prípade, 
�e 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 vykonávanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa 
klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a zmesí, musia dodávatelia pred 
uvedením na trh zabezpečiť splnenie týchto po�iadaviek:  
a) lampové oleje označené H304 určené pre �irokú verejnosť musia byť označené viditeľne, 
čitateľne a nezmazateľne takto: �Lampy plnené touto kvapalinou uchovávajte mimo dosahu 
detí.� a od 1. decembra 2010 aj takto: �Prehltnutie i malého mno�stva lampového oleja 
alebo oliznutie knôtu lampy mô�e spôsobiť �ivot ohrozujúce po�kodenie pľúc.�;  
b) tekuté podpaľovače grilov označené H304 určené pre �irokú verejnosť musia byť od 1. 
decembra 2010 označené čitateľne a nezmazateľne takto: �Prehltnutie i malého mno�stva 
podpaľovača grilu mô�e spôsobiť �ivot ohrozujúce po�kodenie pľúc.�;  
c) lampové oleje a podpaľovače grilov označené H304 určené pre �irokú verejnosť musia byť 
od 1. decembra 2010 zabalené do čiernych nepriehľadných nádob s objemom max. 1 liter. 
6. Komisia po�iada najneskôr do 1. júna 2014 Európsku chemickú agentúru, aby pripravila 
dokumentáciu v súlade s článkom 69 tohto nariadenia, aby bolo mo�né v odôvodnených 
prípadoch zakázať tekuté podpaľovače grilov a oleje do dekoratívnych lámp označené H304, 
ktoré sú určené pre �irokú verejnosť. 
7. Fyzické alebo právnické osoby, ktoré po prvýkrát uvádzajú na trh lampové oleje a tekuté 
podpaľovače grilov označené H304, poskytnú príslu�nému orgánu v dotknutom členskom 
�táte od 1. decembra 2011, a potom ka�doročne, údaje o alternatívach k lampovým olejom 
a tekutým podpaľovačom grilov označeným H304. Členské �táty sprístupnia tieto údaje 
Komisii.� 

 Ďal�ie relevantné údaje 
 Akkit 601 Sanitär Silikon 
 Nie sú dostupné �iadne údaje 
 uhľovodíky, C15-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické uhľovodíky, < 0,03 % aromatických uhľovodíkov
 TLV - Carcinogen Mineral oil, pure, highly and severely refined; A4
 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
 Nevykonalo sa �iadne hodnotenie chemickej bezpečnosti pre zmes. 

ODDIEL 16: Iné informácie
 Plný text v�etkých výstra�ných upozornení uvedených v oddiele 3:
 H302   �kodlivý po po�ití. 

H304   Mô�e byť smrteľný po po�ití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H314   Spôsobuje vá�ne poleptanie ko�e a po�kodenie očí. 
H318   Spôsobuje vá�ne po�kodenie očí. 

 
 (*) VNÚTORNÁ KLASIFIKÁCIA PODĽA BIG
 ADI Acceptable daily intake 
 AOEL Acceptable operator exposure level
 CLP (EU-GHS) Klasifikácia, označovanie a balenie (globálne harmonizovaný systém v Európe)
 DMEL Derived Minimal Effect Level 
 DNEL Derived No Effect Level 
 EC50 Effect Concentration 50 % 
 ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate
 LC50 Lethal Concentration 50 % 
 LD50 Lethal Dose 50 % 
 NOAEL No Observed Adverse Effect Level
 NOEC No Observed Effect Concentration
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
 PBT Persistent, Bioaccumulative & Toxic
 PNEC Predicted No Effect Concentration
 STP Sludge Treatment Process 
 vPvB very Persistent & very Bioaccumulative
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 Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú z údajov a vzoriek poskytnutých spoločnosťou BIG. Karta bola zostavená podľa na�ich najlep�ích 
mo�ností a v súlade so stavom vedomostí v aktuálnom čase. Karta bezpečnostných údajov predstavuje iba usmernenie na bezpečnú manipuláciu, 
pou�ívanie, spotrebu, uskladnenie, dopravu a likvidáciu látok/prípravkov/zmesí uvedených v bode 1. Z času na čas sú zostavované nové karty 
bezpečnostných údajov. Pou�ívať sa mô�u iba najaktuálnej�ie verzie. Ak nie je na karte bezpečnostných údajov doslovne uvedené inak, informácie sa 
nevzťahujú na látky/prípravky/zmesi v čistej�ej forme, zmie�ané s inými látkami alebo v procesoch. Karta bezpečnostných údajov neuvádza �iadnu 
�pecifikáciu kvality zmienených látok/prípravkov/zmesí. Súlad s pokynmi v tejto karte bezpečnostných údajov neoslobodzuje pou�ívateľa od povinnosti 
vykonávania v�etkých opatrení podľa rozumného úsudku, smerníc a odporúčaní alebo tých, ktoré sú nutné a/alebo u�itočné na základe skutočných 
okolností pou�itia. BIG nezaručuje presnosť alebo úplnosť poskytovaných informácií a nenesie zodpovednosť za akékoľvek zmeny od tretích strán. Táto karta 
bezpečnostných údajov bola vypracovaná na pou�itie v Európskej únii, �vajčiarsku, na Islande, v Nórsku a Lichten�tajnsku. Je mo�né si v nej vyhľadať 
informácie aj v iných krajinách, kde budú mať prednosť miestne právne predpisy týkajúce sa zostavovania kariet bezpečnostných údajov. Je va�ou 
povinnosťou si tieto miestne právne predpisy overiť a uplatňovať. Pou�itie tejto karty bezpečnostných údajov je predmetom obmedzujúcich podmienok 
licencie a zodpovednosti vo va�ej licenčnej dohode so spoločnosťou BIG alebo ak nie je uvádzaná vo v�eobecných podmienkach spoločnosti BIG. V�etky 
práva du�evného vlastníctva tejto karty sú majetkom spoločnosti BIG a jej distribúcia a reprodukcia sú obmedzené. Podrobnosti nájdete v uvedenej 
dohode/podmienkach. 

 

 Dôvod revízie: 2;3 Dátum uverejnenia: 2014-10-30 
Dátum revízie: 2015-10-09 

Číslo revízie: 0200 Číslo výrobku: 54933 11 / 11
 


