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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Fittingslötpaste "Cu-Rofix 3-spezial"

1.1. Identifikátor produktu

CFH-No. 52341, 52348, 70091

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

Použitie látky/zmesi

Flussmittel für Lötungen

Lötlegierung

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

CFH Löt- und Gasgeräte GmbHFirma:

Ulica: Bahnhofstr. 50

Miesto: D-74254 Offenau

Telefón: Telefax:+49 (0)7136 9594-44

e-mail:

Partner na konzultáciu: +49 (0)7136 9594-0Telefón:

e-mail:

Informačné oddelenie:

+49 (0)7136 9594-0

info@cfh-gmbh.de

Torsten Bogesch

bogesch.torsten@cfh-gmbh.de 
info@cfh-gmbh.de

+421 2 54 774 1661.4. Núdzové telefónne číslo:

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Kategórie nebezpečenstva:

Žieravosť/dráždivosť kože: Skin Corr. 1B

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Eye Dam. 1

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia: STOT SE 3

Nebezpečnosť pre vodné prostredie: Aquatic Chronic 2

Upozornenia na nebezpečnosť:

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2. Prvky označovania

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku
chlorid zinočnatý

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Piktogramy:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výstražné upozornenia

Dátum tlače: 21.04.2020Číslo revízie: 1,03 - Zastępuje wersję: 1,02 SK
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P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti 

odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 

kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P501 Obsahy/nádobu likviduje na príslušnom recyklačnom alebo likvidačnom zariadení.

Bezpečnostné upozornenia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Nebezpečné obsiahnuté látky

PodielOznačenieČ. CAS

Č. v ES Č. indexu Č. REACH

GHS klasifikácia

< 10 %7646-85-7 chlorid zinočnatý

231-592-0 030-003-00-2

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); 

H302 H314 H400 H410

<2,5 %7440-50-8 Copper

231-159-6 01-2119480154-42

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Zasiahnutého z nebezpečnej oblasti vyneste a uložte do ľahu.

Všeobecné inštrukcie

Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, držte v teple a upokojte. 

PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte lekára. 

Počas bezvedomia ho priveďte do stabilizovanej polohy na bok a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri vdýchnutí

Po kontakte pokožky s roztaveným produktom zasiahnutú časť rýchle ochlaďte vodou. Stuhnutý produkt 

nestrhávajte z pokožky. Volajte lekára.

Pri kontakte s pokožkou

Po kontakte s očami okamžite opláchnite otvorené viečko veľkým množstvom vody, potom to okamžite 

prekonzultujte s očným lekárom.

Pri kontakte s očami

Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody. 

Pri zdravotných problémoch, volajte lekára.

Pri požití

Dátum tlače: 21.04.2020Číslo revízie: 1,03 - Zastępuje wersję: 1,02 SK
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4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Kysličník uhličitý (CO2). pena, odolná proti alkoholu.Hasiaci prášok.Prúd ostrekovej vody

Vhodné hasiace prostriedky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Nevhodné hasiace prostriedky

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

5.3. Rady pre požiarnikov

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

 Mechanicky pozbierať.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7 

Osobná ochrana: pozri oddiel 8 

Likvidácia: pozri oddiel 13

6.4. Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Chrániť pred: Mráz 

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Pokyny k spoločnému skladovaniu

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Dátum tlače: 21.04.2020Číslo revízie: 1,03 - Zastępuje wersję: 1,02 SK
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Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší

NPELvlá/cm³mg/m³ppmChemická látkaČ. CAS Pôvod

priemerný-Meď inhalovateľná frakcia7440-50-8 1

Hodnoty DNEL/DMEL

Č. CAS Chemická látka

DNEL typ Proces expozície Účinok Hodnota

7646-85-7 chlorid zinočnatý

Zamestnanec DNEL, dlhodobý inhalačný systemicky 1 mg/m³

Zamestnanec DNEL, dlhodobý kožný systemicky 8,3 mg/kg t.h./deň

Spotrebiteľ DNEL, dlhodobý inhalačný systemicky 1,25 mg/m³

Spotrebiteľ DNEL, dlhodobý kožný systemicky 8,3 mg/kg t.h./deň

Spotrebiteľ DNEL, dlhodobý orálný systemicky 0,83 mg/kg 

t.h./deň

 ,

7440-50-8 Copper

Zamestnanec DNEL, dlhodobý kožný systemicky 137 mg/kg t.h./deň

Zamestnanec DNEL, akútna kožný systemicky 273 mg/kg t.h./deň

Spotrebiteľ DNEL, dlhodobý inhalačný lokálny 1 mg/m³

Spotrebiteľ DNEL, akútna inhalačný lokálny 1 mg/m³

Spotrebiteľ DNEL, dlhodobý kožný systemicky 137 mg/kg t.h./deň

Spotrebiteľ DNEL, akútna kožný systemicky 273 mg/kg t.h./deň

Spotrebiteľ DNEL, dlhodobý orálný systemicky 0,041 mg/kg 

t.h./deň

Hodnoty PNEC

Chemická látkaČ. CAS

Oddiel pre životné prostredie Hodnota

7646-85-7 chlorid zinočnatý

Sladká voda 0,0206 mg/l

Morská voda 0,0061 mg/l

Sladkovodný sediment 117,8 mg/kg

Morský sediment 56,5 mg/kg

Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd 0,1 mg/l

Pôda 35,6 mg/kg

7440-50-8 Copper

Sladká voda 0,0078 mg/l

Morská voda 0,0052 mg/l

Sladkovodný sediment 87 mg/kg

Morský sediment 676 mg/kg

Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd 0,23 mg/l

Pôda 65 mg/kg

8.2. Kontroly expozície

Zaistite dostatočné vetranie a bodové odsávanie na kritických miestach.

Primerané technické zabezpečenie

Dátum tlače: 21.04.2020Číslo revízie: 1,03 - Zastępuje wersję: 1,02 SK
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Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. 

Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky. 

Na pracovisku nejesť, nepiť, nefajčiť a nesmrkať. 

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev.

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia

košíkové okuliare

Ochrana očí/tváre

Noste overené ochranné rukavice: EN ISO 374 

NBR (Nitrilový kaučuk), Hrúbka rukavicového materiálu >= 0,4 mm

Je potrebné zohľadniť obmedzené doby používania a zdrojové vlastnosti materiálu. Dodržiavajte pokyny 

výrobcu. 

Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám 

pre špeciálne použitie. 

Doba nosenia pri príležitostnom kontakte (striekance): max. 480 min.

Doba nosenia pri stálom kontakte 240 - 480 min

Dodržujte obmedzenia gravidity zvierat podľa údajov výrobcu.

Ochrana rúk

Noste len vhodný, pohodlne sediaci a čistý ochranný odev.

Ochrana pokožky

V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.

Kombinovaný filtračný prístroj (EN 14387)  B P2

Ochrana dýchacieho ústrojenstva

tmavošedý

PastaFyzikálny stav:

Farba:

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

charakteristickýZápach:

Hodnota pH (pri 20 °C): 6,5

Zmena skupenstva

230-250 °CTeplota topenia:

100 °CPočiatočná teplota varu a destilačný 

rozsah:

nie je stanovenéSublimačná teplota:

nie je stanovenéBod zmäknutia:

nie je stanovenéPourpoint:

nie je stanovené:

135 °CTeplota vzplanutia:

Horľavosť

nie je stanovenétuhá látka:

nie je stanovenéplyn:

nie (ne-) výbušný podľa EU A.14

Výbušné vlastnosti

nie je stanovenéDolný limit výbušnosti:

nie je stanovenéHorný limit výbušnosti:

nie je stanovenéTeplota zapálenia:

Teplotu samovznietenia

nie je stanovenétuhá látka:

Dátum tlače: 21.04.2020Číslo revízie: 1,03 - Zastępuje wersję: 1,02 SK
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nie je stanovenéplyn:

nie je stanovenéTeplota rozkladu:

nie je stanovené

Oxidačné vlastnosti

23 hPaTlak pary:

  (pri 20 °C)

Hustota (pri 20 °C): 2,81 g/cm³

Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný

Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách

nie je stanovené

nie je stanovenéRozdel'ovací koeficient:

Dynamická viskozita: nie je stanovené

Kinematická viskozita: nie je stanovené

Relatívna hustota pár: nie je stanovené

Relatívna rychlosť odparovania: nie je stanovené

9.2. Iné informácie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.2. Chemická stabilita

Látka je chemicky stabilná za odporúčaných podmienok skladovania, použitia a teploty.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Reaguje s : Oxidačné činidlo, silný

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.5. Nekompatibilné materiály

Plyny/výpary, dráždivý 

Chlorovodík (HCl) 

Chlór (Cl2) 

Amoniak

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Dátum tlače: 21.04.2020Číslo revízie: 1,03 - Zastępuje wersję: 1,02 SK
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OznačenieČ. CAS

ZdrojDruhDávkaProces expozície Metóda

7646-85-7 chlorid zinočnatý

PotkanLD50 1100 

mg/kg
Vet Hum Toxicol. 

30(3): 224-228 (1988)

orálne OECD Guideline 401

PotkanLD50 > 2000 

mg/kg
Study report (1999)dermálne OECD Guideline 402

7440-50-8 Copper

PotkanLD50 300 - 500 

mg/kg
Study report (2001)orálne OECD Guideline 423

PotkanLD50 > 2000 

mg/kg
Study report (2001)dermálne OECD Guideline 402

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Žieravosť a dráždivosť

Senzibilizačny účinok

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. (chlorid zinočnatý)

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Aspiračná nebezpečnosť.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Fittingslötpaste "Cu-Rofix 3"

EC(48): 33 mg/l (daphnia)

EC 50: >100 mg/kg (fish)

ErC 50 (72h): 73 mg/l (Algae)

NOEC (daphnia, fish, algae): > 10 mg/kg (l)

Dátum tlače: 21.04.2020Číslo revízie: 1,03 - Zastępuje wersję: 1,02 SK
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Č. CAS Označenie

[h] | [d]Toxicita pre vodné 

prostredie

Dávka ZdrojDruh Metóda

chlorid zinočnatý7646-85-7

Akútna toxicita pre ryby 96 h Environm; Toxic; & 

Chemistry, vol 24, 

nr

LC50 0,439 

mg/l

Cottus bairdii lab-designed 

dose-response 

test

Akútna toxicida 

crustacea

48 h Publication (1995)EC50 1,22 

mg/l

Daphnia magna other: US 

EPA/600/4-85/013

: methods for

Toxicita pre ryby NOEC 0,172 

mg/l

30 d Cottus bairdi Environm. Tox & 

Chem. Vol 24, Nr 

6, 1515

lab-designed 

dose-response 

test

Toxicita rias NOEC 1,071 

mg/l

16 d Macrocystis pyrifera Mar Environ Res 

26(2):113-134 

(1988)

16-d and 2-d 

toxicity test to 

early life

Toxicida crustacea NOEC 0,031 

mg/l

50 d Daphnia magna Aquatic 

Toxicologhy 

12,273-290 (1988)

chronic tests were 

performed for an 

exte

Akútna bakteriálna 

toxicita

  (5,2 mg/l) 3 h activated sludge of a 

predominantly 

domestic sewag

Water research 

volume 17, nr10, 

1363-136

OECD Guideline 

209

Copper7440-50-8

Akútna toxicita pre ryby 96 h Study report 

(1996)

LC50 0,193 

mg/l

Pimephales promelas measurements 

were conducted 

by standard

Akútna toxicita rias 72 h Publication (2005)ErC50 0,152 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Akútna toxicida 

crustacea

48 h Study report 

(1978)

EC50 0,007 

mg/l

Daphnia magna - Test were 

conducted on 

Daphnia magna t

Toxicita pre ryby NOEC 0,123 

mg/l

12 d Atherinops affinis Mar. Environ. Res. 

31: 17-35 (1991)

Three tests are 

reported, 

designed to de

Toxicita rias NOEC 0,0102 

mg/l

19 d other aquatic plant: 

giant kelp Macrocystis 

pyrife

Mar. Ecol. Prog. 

Ser. 68: 147 - 156 

(199

Tests were 

conducted to 

determine the ef

Toxicida crustacea NOEC 0,033 

mg/l

14 d Penaeus mergulensis 

and Penaeus 

monodon

Bull. Environ. 

Contain. Toxicol. 

(1995)

The effects of 

dissolved copper 

on the g

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

BCF

ZdrojDruhBCFOznačenieČ. CAS

7646-85-7 chlorid zinočnatý 96,05 Danio rerio Chemosphere 128:125-

7440-50-8 Copper 0,02 - 20 Crangon crangon Symp. Biologica. Hun

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.4. Mobilita v pôde

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

Dátum tlače: 21.04.2020Číslo revízie: 1,03 - Zastępuje wersję: 1,02 SK
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Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Informácie o zneškodňovaní

Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.

Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.

Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava (ADR/RID)

14.1. Číslo OSN: UN 3260

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (zinc chloride)14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

814.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

14.4. Obalová skupina: III

Bezpečnostné značky: 8

Klasifikačný kód: C2

Posebne določbe: 274

Obmedzené množstvá (LQ): 5 kg

Vyňaté množstvá: E1

Dopravná kategória: 3

80Identifikačné číslo nebezpečnosti:

Kód obmedzenia v tuneli: E

Vnútrozemská lodná doprava (ADN)

14.1. Číslo OSN: UN 3260

14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (zinc chloride)

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

8

14.4. Obalová skupina: III

Bezpečnostné značky: 8

C2Klasifikačný kód:

274Posebne določbe:

Obmedzené množstvá (LQ): 5 kg

Vyňaté množstvá: E1

Nármorná preprava (IMDG)

14.1. Číslo OSN: UN 3260

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (zinc chloride)14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

8

14.4. Obalová skupina: III

Bezpečnostné značky: 8

223, 274Posebne določbe:

Obmedzené množstvá (LQ): 5 kg

Vyňaté množstvá: E1
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EmS: F-A, S-B

Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Číslo OSN: UN 3260

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (zinc chloride)14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

814.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

III14.4. Obalová skupina:

Bezpečnostné značky: 8

Posebne določbe: A3 A803

Obmedzené množstvá (LQ) osobné 

dopravné lietadlá:

5 kg

Y845Passenger LQ:

Vyňaté množstvá: E1

860IATA-Baliace inštrukcie pre osobné dopravné lietadlá:

25 kgIATA-Maximálne mnozstvo osobné dopravné lietadlá:

864IATA-Baliace inštrukcie pre preparavovany náklad:

100 kgIATA-Maximálne mnozstvo preparavovany náklad:

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

nieNEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE: 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

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

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

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

prostredia

Národné predpisy

Dbajte na pracovné omedzenie neplnoletých osôb podľa zákona 

(94/33/ES).

Pracovné obmedzenie:

2 - ohrozujúce voduTrieda ohrozenia vody (D):

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenie bezpečnosti látok bude vykonané pre nasledujúce látky v tejto zmesi:

chlorid zinočnatý

Copper

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny

Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 2,14.

Skratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

        (Regelung zum Transport gefährlicher Güter auf der Straße)

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling & Packaging (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung)

DIN: Deutsches Institut für Normung

EG: Europäische Gemeinschaft
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Eye Irr.: Serious eye irritation (schwere Augenreizung)

IATA: International Air Transport Association (Internationale Luftverkehrsvereinigung)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

          (Regelung zum Transport gefährlicher Güter mit Seeschiffen) 

ISO: Internationale Organisation für Normung

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioakkumulierbar und toxisch)

RID: Rčglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

        (Regelung zum Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr )

Skin Irr.: Skin irritation (Hautreizung)

VOC: Volatile Organic Compound (flüchtige organische Verbindung)

vPvB: Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr Bioakkumulierbar)

Klasifikácia zmesí a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Postup klasifikácieKlasifikácia

Skin Corr. 1B; H314 Kalkulačný postup

Eye Dam. 1; H318 Kalkulačný postup

STOT SE 3; H335 Kalkulačný postup

Aquatic Chronic 2; H411 Kalkulačný postup

H302 Škodlivý po požití.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

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.

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

Údaje v tejto karte bezpecnostných údajov zodpovedajú najlepším zmalostiam našich súcasných poznatkov, 

vydaných tlacou. Infomácie v tejto karte bezpecnostných údajov Vám majú poskytnút podklady pre bezpecné 

zaobchádzanie s produktom pri skladovaní, spracovaním, preprave a zneškodnení. Údaje sú neprenosné na 

iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnými materiálmi zmieša, premieša alebo spracuje, nemôžu sa údaje v 

tejto karte bezpecnostných údajov, pokial nie je uvedené výslovne nieco iné, prenášat na takto zhotovený nový 

materiál.

Ďalšie informácie

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov 

predchádzajúceho dodávateľa.)
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