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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
V súlade s 1907/2006 príloha II (2015/830) a 1272/2008 
(Všetky odkazy na nariadenia a smernice EÚ sú skrátené len na číselné informácie) 

Vydaný 2017-03-13 

Nahrádza vydanú KBÚ 2014-03-19 

Číslo verzie: 2.0 

 
 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
1.1. Identifikátor produktu 

Obchodné meno Protecta FR Foam 
1.2. Identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa odporúčajú proti 

Identifikované použitia Na priemyselné použitie 
1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Spoločnosť 

 

 
Telefón 

E-mail 

Web 
1.4. Núdzové telefónne číslo 

  Akútne prípady: Volajte 112. 

Polyseam Ltd 

15 St Andrews Road, Huddersfield, West Yorkshire 

United Kingdom, HD1 6SB 

+44 (0) 1484 421036 

post.uk@polyseam.com 

https://www.protecta.co.uk/ 

Oddiel 2: Identifikácia nebezpečenstiev 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

Mimoriadne horľavý aerosól (kategória 1 pena), H222, H229 

Podráždenie pokožky (kategória 2), H315 

Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu (kategória 1), H317  

Dráždi oči (kategória 2), H319 

Akútna toxicita (plyn kategórie 4), H332 zdraviu škodlivý 

Riziko alergickej reakcie alebo astmy pri vdýchnutí (kategória 1), H334 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest (kategória 3), 

H335   

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (kategória 2), H351 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakované vystavenie (kategória 2), H373 

2.2 Prvky označovania 

Výstražný piktogram 

Výstražné slovo                 Nebezpečenstvo 

Výstražné upozornenia  

H222, H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Tlaková nádoba: Pri zahriatí môže explodovať  

H315 Spôsobuje podráždenie pokožky 

H317 Môže spôsobiť alergickú kožnú  reakciu 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí 

H332 Škodlivý pri vdýchnutí 

H334 Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo dýchacie ťažkosti 

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu 

H373 Pri dlhšej alebo opakovanej expozícii môže spôsobiť poškodenie orgánov 

Bezpečnostné upozornenia 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí 

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 

zdrojov zapálenia. Nefajčiť 

P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani na iný zdroj zapálenia  

P251 Neprepichujte ani nespaľujte, ani po použití 

mailto:post.uk@polyseam.com
http://www.protecta.co.uk/
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P271 Používajte iba vonku alebo na dobre vetranom mieste 

P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare 

P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a zaistite jej pohodlné dýchanie  

P342+P311 Pri výskyte respiračných príznakov: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM 

 alebo lekára 

P405 Uchovávajte uzamknuté 

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C 
2.3. Iné nebezpečenstvá 

Tento výrobok neobsahuje žiadne látky, ktoré sa posudzujú ako PBT alebo vPvB 

 

Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.2. Zmesi 

Všimnite si, že tabuľka ukazuje známe nebezpečenstvá zložiek v čistej forme. Tieto nebezpečenstvá sa pri zmiešaní alebo 

zriedení znižujú alebo eliminujú, pozri časť 16D. 

Sú Klasifikácia Koncentrácia 

POLY-(FENYL IZOKYANÁT)-Co-FORMALDEHYD 

Číslo CAS: 9016-87-9 Akútna tox. 4prach, Koža dráž. 2, Oči dráž. 2, Dých. dráž. 1, Koža citl. 1, 

CARC 2, STOT SE 3resp, STOT re 2; H332 zdraviu škodlivý, H315, H319, 

H334 Pri vdýchnutí, H317, H351, H335, H373 

30-60% 

TRIS (1-CHLORO-2-PROPYL) FOSFÁT 

Číslo CAS: 13674-84-5 

ES č.: 237-158-7 

Akútna tox 4perorálne; H302 < 25% 

Propán 

Číslo CAS: 74-98-6 

ES č.: 200-827-9 

Index č.: 601-003-00-5 

DOSAH: 01-2119486944-21 

Flam Gas 1, Tlakový plyn P; H220, H280 < 15% 

IZOBUTÁN < 0,1% BUTADIÉNU 

Číslo CAS: 75-28-5 

ES č.: 200-857-2 

Index č.: 601-004-00-0 

DOSAH: 01-2119485395-27 

Flam Gas 1, Tlakový plyn P; H220, H280 < 15% 

Bután 

Číslo CAS: 106-97-8 

ES č.: 203-448-7 

Index č.: 601-004-00-0 

DOSAH: 01-2119474691-32 

Flam Gas 1, Tlakový plyn P; H220, H280 < 15% 

METYLÉTERU 

Číslo CAS: 115-10-6 

ES č.: 204-065-8 

Index č.: 603-019-00-8 

Flam Gas 1, Tlakový plyn P; H220, H280 < 10% 

Vysvetlenia klasifikácie a označovania zložiek sú uvedené v oddiele 16e. Úradné skratky sa vytlačia v  normálnom písme. 

Text kurzívou je špecifikáciou a/alebo doplnkom použitým pri výpočte klasifikácie tejto zmesi, pozri oddiel 16b.  

 

Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci vo všeobecnosti 
V prípade obáv, alebo ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára. 

Pri nadýchaní 
Nechajte zranenú osobu odpočívať na teplom mieste s čerstvým vzduchom, vyhľadajte lekársku pomoc. 

Pri kontakte s očami 

Okamžite vypláchnite vo vlažnej vode po dobu 15-20 minút so široko otvorenými očami. Ak príznaky pretrvávajú, 

vyhľadajte lekársku  pomoc. 

Pri kontakte s pokožkou 
        Utrite. 

Umyte pokožku mydlom a vodou. 
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Ak sa vyskytnú príznaky, obráťte sa na lekára. 

Po požití 

Vypláchnite nos, ústa a hrdlo vodou. 

Vypite okamžite pár pohárov vody. 

4.2.Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené všeobecne 
Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

Pri nadýchaní 

Môže vyvolať alergie počas inhalácie a spôsobiť podráždenie, kašeľ a dýchacie ťažkosti. Pri dlhšej alebo opakovanej 

inhalácii hrozí riziko pripomínajúce astmatické problémy. 

Pri kontakte s očami 
Môže dôjsť k podráždeniu očí. 

Pri kontakte s pokožkou 

Alergické reakcie. 

Môže dôjsť k podráždeniu pokožky. 

4.3. Indikácia akejkoľvek okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1. Hasiace prostriedky 
Uhasiť vodnou hmlou, práškom, oxidom uhličitým alebo na alkoholy rezistentné peny. 

5.2. Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi 

Produkt je horľavý. 

Všimnite si , že hasiaca voda môže obsahovať toxické látky alebo iné nebezpečné látky. 

Výpary môžu tvoriť výbušné zmesi so vzduchom a pri izbovej teplote. 

5.3. Poradenstvo pre hasičov 

Mali by sa prijať ochranné opatrenia týkajúce sa iného materiálu v mieste požiaru. 

V prípade požiaru použite respirátor a masku. 

Chladiť uzavreté kontajnery, ktoré boli vystavené požiaru s vodou.  

Noste plne ochranný odev. 

 

ODDIEL 6: opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 

Neinhalujte výrobok a vyhnite sa vystaveniu pokožky a očí. 

Používajte odporúčané bezpečnostné vybavenie, pozri časť 8. 

Vypnite zariadenie, ktoré má voľný plameň, svieti, alebo má zdroj tepla nejakého iného druhu. 

Zabezpečte dobré vetranie. 

Udržujte neoprávnené a nechránené osoby v bezpečnej vzdialenosti. 

6.2. Opatrenia na ochranu životného prostredia 
Vyhnite sa vypusteniu do kanalizácie, pôdy alebo vodných tokov. 

6.3. Metódy a materiál na obmedzenie a vyčistenie 

Zhromažďovať opatrne a prepravovať do zariadenia na likvidáciu odpadov. 

Zvyšky, ktoré zostali po vyčistení, sa považujú za nebezpečný odpad. Pre ďalšie informácie sa obráťte na miestne orgány 

zaoberajúce sa sanitačnými prácami. Predložte túto karta bezpečnostných údajov. 

6.4. Odkaz na iné oddiely 
Pozri tiež oddiel 7 a 13. 

 

Oddiel 7: Manipulácia a skladovanie 

7.1. Bezpečnostné opatrenia pre bezpečnú manipuláciu 

Neinhalujte výpary a vyhnite sa vystaveniu pokožky, očí a odevu.  

V priestoroch, kde sa manipuluje s týmto produktom, nejedzte, nepite ani nefajčíte.  

Prečítajte si a dodržiavajte pokyny výrobcu. 

Otvorený oheň, horúce predmety, iskry alebo iné zdroje vznietenia sa nesmú nachádzať v prostredí používanom na 

manipuláciu s týmto výrobkom. 

Pracujte tak, aby nedošlo k rozliatiu. Ak dôjde k rozliatiu, okamžite ho vyriešite v súlade s pokynmi špecifikovaným v 

oddiele 6 tejto karty bezpečnostných údajov. 

Pred opätovným použitím umyte kontaminovaný odev.  

Po použití produktu si umyte ruky. 

Tento produkt skladujte oddelene od potravinových produktov a uchovávajte ho mimo dosahu detí a domácich zvierat.  

Prijať preventívne opatrenia proti statickému vytečeniu. 
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7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akýchkoľvek nekompatibility 

Uchovávajte tesne v pôvodnom obale.  

Uchovávajte v dobre vetranom priestore. 

Uchovávajte pri teplote 5-30°C.  

Chráňte pred mrazom. 

Uchovávajte vo vetranom priestore. 

7.3. Špecifické koncové použitia 
Nie je relevantná. 

 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1. Kontrolné parametre 

8.1.1 Národné limitné hodnoty   
BUTÁN 

 
Spojené kráľovstvo (EH40/2005) 

Časovo vážený priemer expozičného limitu (TWA) 600 ppm/1450 mg/m³  

Krátkodobý limit expozície (STEL) 750 ppm/1810 mg/m³ 

 
METYLÉTER 

 
Spojené kráľovstvo (EH40/2005) 

Časovo vážený priemer expozičného limitu (TWA) 400ppm/766mg/m³  

Krátkodobý limit expozície (STEL) 500ppm/958mg/m³ 

DNEL 

Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

PNEC 
Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

8.2. Kontroly expozície 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podľa smerníc EÚ 89/391, 98/24 a 98/24 a vnútroštátnych právnych 

predpisov v oblasti pracovného práva sa musia zvážiť opatrenia v dôsledku fyzických a všeobecných  zdravotných  

nebezpečenstiev tohto výrobku, ako aj karcinogénne a/alebo mutagénne vlastnosti ktorejkoľvek zložky (pozri časti 2, 3, 10 

a 11). 

Ochrana očí/tváre 
Ak existuje nejaké nebezpečenstvo priameho vystavenia alebo postriekania, musí sa nosiť ochrana očí. 

Ochrana pokožky 

Chráňte všetky exponované časti pokožky prichádzajúce do styku s produktom.  

Používajte vhodný ochranný odev. 

Používajte ochranné rukavice z butylkaučuku, Viton alebo fluorínového kaučuku, alebo si nechajte poradiť od 

zdravotníckeho odborníka o alternatívnych materiáloch. Predložiť tento bezpečnostný list. 

Práca bez ochranných rukavíc je prípustná len vtedy, keď sa manipuluje s veľmi malým množstvom. 

Ochrana dýchacích ciest 
Používajte vhodnú ochranu dýchania. 

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície 

Pre obmedzenie environmentálnej expozície pozri oddiel 12. 
 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

a) Vzhľad forma: aerosól. Farba: šedá. 

b) Zápach charakteristický 

c) Prahová hodnota zápachu nie je uvedené 

d) pH            nie je uvedené 

e) Bod topenia/tuhnutia   nie je uvedené 

f) Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah        nie je uvedené 

g) Bod vznietenia 0,0 °C 

h) Rýchlosť odparovania nie je uvedené 

i) Horľavosť (tuhá látka, plyn) mimoriadne horľavý  aerosól 

j) Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti   Dolný limit výbušnosti 1,5% 

          Horný limit výbušnosti 11% 

k) Tlak pár nie je uvedené 

l) Hustota pár nie je indikovaná 

m) Relatívna hustota ≤ 1,3 g/cm³ 
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1. Rozpustnosť vo vode: nerozpustný 

2. Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda           neuplatňuje sa 

3. Automatické zapálenie teplota            > 350 °C 

4. Teplota rozkladu             nie je uvedená 

5. Viskozita             nie je uvedená 

6. Výbušné vlastnosti             nie sú použiteľné 

7. Oxidačné vlastnosti             nie sú použiteľné 
9.2. Ďalšie informácie 

Nie sú k dispozícii žiadne údaje 

 

ODDIEL 10: stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Výrobok neobsahuje žiadne látky, ktoré môžu pri normálnom používaní viesť k nebezpečným reakciám.  

10.2. Chemická stabilita 

Výrobok je stabilný pri normálnych skladovacích a manipulačných podmienkach. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

Počas bežného používania neboli známe žiadne nebezpečné reakcie. 

10.4. Podmienky, aby sa predišlo 

Vyhnite sa zdrojom vznietenia a nadmerným teplotám. 

Výrobok je citlivý na svetlo. 

10.5. Nekompatibilné materiály 

Vyhnite sa kontaktu s vodou. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Žiadne za normálnych podmienok. 

 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 

Nie je uvedené. 

Akútna toxicita 

Škodlivý pri vdýchnutí. 

Škodlivý pri požití. 

TRIS (1-CHLORO-2-PROPYL) FOSFÁT 
LD50 Rat 24h: 630 mg/kg perorálne 

Propán 

LC50 Rat 4H: 658 mg/L inhalácia 

IZOBUTÁN < 0,1% BUTADIÉNU 

LC50 Rat 4H: 658 mg/L inhalácia 

Bután 

LC50 Rat 4H: 658 mg/L inhalácia 

LD50 potkan 24h: 658000 mg/kg 

perorálne 

METYLÉTERU 
LC50 Rat 4H: 308 mg/L inhalácia 

Rozožieranie/podráždenie pokožky 

Nie je uvedené. 

Vážne poškodenie/podráždenie očí 

Dráždi oči. 

Respiračná alebo kožná senzibilita 

Výrobok obsahuje alergény. 

Mutovanie zárodočných buniek 

Kritériá klasifikácie nemožno považovať za splnené na základe dostupných údajov. 

Karcinogenita 

Je podozrenie, že je karcinogénny. 

Reprodukčná toxicita 

Kritériá klasifikácie nemožno považovať za splnené na základe dostupných údajov. 

STOT - jednorazová expozícia 

Kritériá klasifikácie nemožno považovať za splnené na základe dostupných údajov. 

STOT - opakované vystavenie 

Opakované vystavenie môže spôsobiť poškodenie orgánov. 

Aspiračná nebezpečnosť 

Kritériá klasifikácie nemožno považovať za splnené na základe dostupných údajov. 
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ODDIEL 12: Ekologické informácie 

10.1. Toxicita 

V prípade bežného používania nie je známe ani očakávané žiadne ekologické poškodenie.  

Zabráňte uvoľneniu do zeme, do vody a kanalizácie. 

Propán 

LC50 sladká voda, blcha (Daphnia magna) 48h: 16,3 mg/L 

LC50 ryby 96h: 16,1 mg/L 

IC50 riasy 72h: 11,3 mg/L 

METYLÉTERU 

LC50 sladká voda, blcha (Daphnia magna) 48h: 2390 mg/L 

LC50 ryby 96h: 1474 mg/L 

IC50 riasy 72h: 1986 mg/L 

10.2. Pretrvávanie a degradovateľnosť 

Výrobok nie je ľahko biologicky odbúrateľný. 

10.3. Bioakumulatívny potenciál 

Ani tento výrobok, ani jeho obsah sa nehromadí v prírode. 

10.4. Mobilita v pôde 

Informácie o mobilite v prírode nie sú k dispozícii. 

10.5. Výsledky Hodnotenia PBT a vPvB 

Tento výrobok neobsahuje žiadne látky, ktoré sa posudzujú ako PBT alebo vPvB. 

10.6. Iné nepriaznivé účinky 

Chýbajúce údaje. 

 

ODDIEL 13: Hľadiská zneškodňovania 

13.1. Metódy spracovania odpadov 
Nakladanie s produktom 

Vyradené výrobky musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad v súlade s nariadeniami. 

Konečné zneškodnenie tohto výrobku by mala vykonávať spoločnosť oprávnená na likvidáciu nebezpečného odpadu. 

Klasifikácia podľa 2006/12 

          Odporúčaná nízka-kód: 07 02 08 Ostatné zvyšky DNA a reakčných zvyškov  

                                                 07 02 13 Odpadové plasty 

                      15 01 05 Kompozitné obaly 

 

Oddiel 14: Informácie o preprave 

Ak nie je uvedené inak, informácie sa vzťahujú na všetky vzorové nariadenia OSN, t. j. ADR (cestná), RID (železnica), 

ADN (vnútrozemské vodné cesty), IMDG (more) a ICAO (IATA) (vzduch). 

14.1. UN číslo 
1950 

14.2. UN správne prepravné meno 

Aerosóly 

14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu (ES) 

TRIEDA 
2: Plyny 

Klasifikačný kód (ADR/RID) 

5F: Aerosóly, horľavé 

  Štítky 

 

 

 

 
 

14.4. Obalová skupina 

Neuplatňuje sa 

14.5. Ohrozenia životného prostredia 

Neuplatňuje sa 

14.6. Špeciálne upozornenia na obmedzenia užívania 

Obmedzenia v tuneloch 
Kategória tunela: D 

14.7. Hromadná preprava podľa prílohy II k MARPOL73/78 a kódexu IBC 

Neuplatňuje sa 
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14.8. Ostatné informácie o preprave 

Prepravná kategória: 2; Najvyššie celkové množstvo na prepravnú jednotku 333kg alebo litrov  

Rôznej kategórie uloženia, pozri IMDG (IMDG) 

Núdzový harmonogram (EmS) pre POŽIARY (IMDG) F-D 

Núdzový harmonogram (EmS) pre ROZLIATIE (IMDG) S-U 

 

Oddiel 15: Regulačné informácie 

15.1. Bezpečnostné, zdravotné a environmentálne predpisy/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes 

Nie je uvedené. 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Hodnotenie a správa o chemickej bezpečnosti v súlade s 1907/2006 príloha I ešte nebola vykonaná. 

 

Oddiel 16: Ďalšie informácie 

16a. Údaj o tom, kde sa vykonali zmeny v predchádzajúcej verzii revízie karty bezpečnostných údajov 
tohto dokumentu 
Staršie verzie 

2014-03-19 revízie tohto dokumentu, ak nie je uvedené inak, boli spôsobené zmenami v nariadeniach 

16b. Vysvetlivky k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov  

Úplné texty pre triedu nebezpečnosti a kód kategórie uvedené v oddiele 3 

Akútna toxicita 4prach Akútna toxicitu (prach kategórie 4 ) 

Koža podr. 2 Dráždi pokožku (kategória 2) 

Oči podr. 2 Dráždi oči (kategória 2) 

Dých. citl. 1 Riziko alergickej reakcie alebo astmy pri vdýchnutí (kategória 1) 

Koža citl. 1 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu (kategória 1) 

Karc. 2 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (kategória 2) 

STOT SE 3resp.  Toxicitapre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia; Môže spôsobiť podráždenie 

dýchacích ciest (kategória 3  resp) 

STOT RE 2 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakované vystavenie (kategória 2)  

Akútna tox.  4perorálna Akútna toxicita (kategória 4 perorálne) 

Plameň Plyn 1 Mimoriadne horľavý plyn (kategória 1) 

Stlačený Plyn  P Stlačený plyn 

 
Vysvetlivky k skratkám v oddiele 14 

ADR Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru podľa nariadení  

RID O medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru železničnou dopravou 

IMDG  Medzinárodný námorný kód nebezpečného tovaru 

ICAO Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada)  

IATA Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov   

Kód obmedzenia tunela: D; Priechod zakázaný tunelmi kategórie D a E 

Typ prepravy: 2; Najvyššie celkové množstvo na prepravnú jednotku 333kg alebo litrov 

16c. Hlavné referencie literatúry a zdroje údajov 

Zdroje pre dáta 
Primárne údaje na výpočet nebezpečenstva boli prednostne prevzaté z oficiálneho Európskeho klasifikačného zoznamu, 

1272/2008 Príloha I, ako bola aktualizovaná na 2017-03-13. 

Ak takéto údaje neboli k dispozícii, použila sa alternatívna dokumentácia použitá na stanovenie oficiálnej klasifikácie, 

napríklad IUCLID (Medzinárodná databáza jednotných chemických informácií). Ako druhá alternatíva sa použili informácie 

od renomovaných medzinárodných chemických odvetví a ako tretia alternatíva sa použili iné dostupné informácie, napríklad 

listy bezpečnostných  údajov od iných dodávateľov alebo informácie od neziskových združení, kde bola spoľahlivosť zdroja 

posúdená znaleckým stanoviskom. Ak napriek tomu nie je možné získať spoľahlivé informácie, nebezpečenstvá boli 

posúdené odbornými stanoviskami na základe známych nebezpečenstiev podobných látok a podľa zásad v 1907/2006 a 

1272/2008. 

Úplné znenia nariadení uvedených v tejto karte bezpečnostných údajov 

1907/2006 príloha II (2015/830) Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii,  hodnotení, 

autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) 

1272/2008 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 

16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa menia a 

dopĺňajú a zrušujú smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES, a ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 1907/2006 

EH40/2005 EH40/2005 expozičné  limity na pracovisku 

89/391 Smernica Rady (89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavedení  
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opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci 

98/24 Smernica Rady 98/24/ES zo 7.apríla 1998 o ochrane zdravia  a  bezpečnosti 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými látkami pri práci (štrnásta 

samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice  89/391/EHS) 

2006/12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES 5. apríla 2006 o odpadoch 

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

18. decembra 2006 o registrácii, hodnotenie, povoľovanie a obmedzovanie chemikálií 

(REACH), zriadenie Európskej chemickej agentúry, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

1999/45/ES a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenie Komisie (ES) č. 

1488/94, ako aj smernica Rady 76/769/EHS a smernice Komisie 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21 

16d. Metódy vyhodnocovania informácií uvedených v 1272/2008 článku 9, ktoré sa použili na účely klasifikácie 
Výpočet nebezpečnosti pre túto zmes bol vykonaný ako kumulatívne hodnotenie s pomocou odborných posudkov v súlade s 

1272/2008 prílohou I, kde všetky dostupné informácie, ktoré môžu byť významné pre stanovenie nebezpečnosti  zmesi, boli 

posúdené spolu a v súlade s 1907/2006 prílohou XI. 

16e. Zoznam relevantných výstražných upozornení a/alebo bezpečnostných upozornení úplné znenia pre výstražné 
upozornenia uvedené v oddiele 3 

H332 Škodlivý pri vdýchnutí 

H315 Dráždi kožu  

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí 

H334 Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergické alebo astmatické príznaky alebo dýchacie ťažkosti  

H317 Môžu vyvolať alergickú kožnú reakciu 

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte cestu expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že žiadne iné spôsoby 

vystavenia nespôsobujú nebezpečenstvo> 

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 

H373 Pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii môže spôsobiť poškodenie orgánov alebo uviesť všetky postihnuté orgány, ak 

sú známe <uveďte cestu expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že žiadne iné spôsoby expozície nespôsobujú nebezpečenstvo> 

H302 Škodlivý pri požití 

H220 Mimoriadne horľavý plyn 

H280 Obsahuje plyn pod tlakom; môže explodovať pri zahriatí 

16f. Poradenstvo v oblasti výcviku vhodného pre pracovníkov na zabezpečenie ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia  
Upozornenie na nesprávne použitie 

Tento produkt môže spôsobiť zranenie, ak sa nepoužíva správne. Výrobca, distribútor alebo dodávateľ nie sú zodpovední za 

nepriaznivé účinky, ak sa s výrobkom nemanipuluje v súlade s jeho zamýšľaným použitím. 

Ďalšie relevantné informácie 

 
Redakčné informácie 

Tento materiál karty bezpečnostných údajov bol pripravený a kontrolovaný KemRisk®, KemRisk Švédsko AB, 

Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Švédsko, www.kemrisk.se 
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