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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP). 

 

ODDIEL 1:  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 

1.1 Identifikátor produktu: Motorový olej M2T 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

neodporúčajú: Mazanie dvojtaktných zážihových motorov.  Zmes môže byť použitá len 
pre účely stanovené v návode použitia. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:  
 Výrobca/dodávateľ: DF Partner s.r.o.,organizačná zložka zahraničnej osoby 
 Miesto podnikania: Odborov 245/9; 017 01 Považská Bystrica 
    Slovenská republika, IČO: 36121037 
 Telefón:  +421-42-4260256 
 Fax:   +421-42-4260257 
 E-mail osoby zodpovednej za KBÚ:  ekotox@ekotox.sk 
1.4 Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum 

00421-(0)2-547 741 66  - 24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách 
   
ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: 
2.1.1 Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná. 
2.1.2  Doplňujúce informácie: Neuvádzajú sa. 
2.2 Prvky označovania:   

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] 
Výstražné piktogramy: Nevzťahujú sa. 
Výstražné slovo: Nevzťahuje sa. 
Výstražné upozornenia: Nevzťahujú sa. 
Bezpečnostné upozornenia: Nevzťahujú sa. 
Doplňujúce výstražné upozornenia: 
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. 
Ďalšie prvky označovania: Neuvádzajú sa. 

2.3 Iná nebezpečnosť: Zmes neobsahuje látky klasifikované ako PBT alebo vPvB. Horľavá 
kvapalina. Nebezpečenstvo horenia hrozí v prípade zahriatia nad teplotu bodu vzplanutia. 
Pri dlhodobom, resp. často opakovanej expozícii môže nastať podráždenie očí a kože. 
Predĺžený priamy kontakt môže viesť k odmasteniu pokožky a následnému podráždeniu. 
Inhalácia olejovej hmly môže podráždiť dýchacie cesty. Pri produkte sa nepredpokladá, 
že by mohol vo vodnom prostredí spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky. 
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ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
3.1 Látky: Nevzťahuje sa.  
3.2 Zmesi:  

Názov látky EC/CAS 

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

[%] Trieda nebezpečnosti Kategória 
nebezpečnosti 

Výstražné 
upozornenie 

1, 2, L Minerálny olej 
 

REACH reg. č.: 
01-2119486951-26 

- / - - - - - 

1 Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008  
2 Látka s expozičným limitom pre pracovné prostredie. 
Poznámka L: Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa dá preukázať, že obsahuje menej ako 3 % látok 
extrahovateľných DMSO stanovených metódou IP 346 „Stanovenie polycyklických aromatických látok v nepoužitých 
základových mazacích olejoch a bezasfalténových ropných frakciách – metóda indexu lomu extrakciou dimetylsulfoxidom“, 
Ústav pre ropu, Londýn (Institute of Petroleum,London) Táto poznámka sa vzťahuje len na určité komplexné látky vyrobené z 
ropy a uvedené v časti 3. 
* Základové oleje v zmesi majú hodnotu DMSO nižšiu ako 3%. 
Plné znenia H -viet sú uvedené v oddiele 16. 
 
ODDIEL 4:  OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
4.1 Opis opatrení prvej pomoci: 

- všeobecné poznámky: Pri pretrvaní zdravotných ťažkostí alebo v prípade nejasností 
upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. Pri 
bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy: na bok s mierne 
zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnosť dýchacích ciest. Nevyvolávať zvracanie! Ak 
zvracia postihnutý sám, dbajte na to, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov. Pri bezvedomí 
nepodávajte nič ústami.  
- po vdýchnutí: Prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite 
telesný a duševný kľud. Nedopustite jeho podchladenie. Ak pretrvávajú dýchacie 
problémy, dýchavičnosť alebo iné celkové príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/zaistite 
lekárske ošetrenie. V prípade bezvedomia zahájte resuscitáciu (umelé dýchanie, masáž 
srdca) a privolajte lekársku pomoc.  
- po kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminované oblečenie a obuv. Zasiahnuté časti 
pokožky umyte vodou a mydlom. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo riedidlá. Pri 
silnom podráždení kože vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev a obuv pred 
použitím dôkladne vyčistite. 
- po kontakte s očami: Vyberte kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa a 
vyplachujte oči čistou vodou najmenej 15 minút. Nepoužívajte neutralizační roztok! 
Vyhľadajte (odbornú) lekársku pomoc. 
- po požití: Ukľudnite postihnutého a umiestnite ho v teple. Ústa vypláchnite vodou (len 
za predpokladu, že je postihnutý pri vedomí a nemá kŕče). Nevyvolávajte zvracanie, hrozí 
nebezpečenstvo udusenia zvratkami. Neodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte 
štítok poprípade obal látky alebo túto KBÚ. 
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4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Neuvádzajú sa. 
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: 

Inhalácia: Kontrolujte dýchanie a tepovú frekvenciu postihnutého. Nevyvolávajte 
vracanie. 
Požitie a vdýchnutie: Vyvolanie vracania a výplach žalúdka sú kontraindikujúce. 
Aplikácia živočíšneho uhlia je neefektívna. Postihnutý je nepretržite monitorovaný po 
dobu 48 až 72 hodín. Sledovanie príznakov pľúcneho opuchu začína 6 hodín po požití 
alebo vdýchnutí a pokračuje najmenej 48 až 72 hodín. 

 
ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
5.1 Hasiace prostriedky:  

Vhodné hasiace prostriedky:  Ťažká, stredná, ľahká vzduchomechanická pena, hasiaci 
prášok, CO2. 
Nevhodné hasiace prostriedky: Prúd vody (použiť iba na chladenie). 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:  
Pri zahriatí alebo v prípade požiaru sa môže vytvárať dym, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, 
oxidy dusíka a fosforu. 

5.3 Rady pre požiarnikov:  
Zásahové jednotky vystavené dymu alebo plynom musia byť vybavené ochrannými 
prostriedkami pre ochranu dýchacích ciest a očí. Pri zásahu v uzavretých priestoroch je 
nutné použiť izolační dýchací prístroj. 
 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:  

Chráňte sa osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré sú popísané v oddiele 8. Zabrániť 
znečisteniu odevu a obuvi produktom a kontaktu s kožou a očami. Väčšie úniky môžu 
byť pokryté penou, pokiaľ je to možné, z dôvodu obmedzenia tvorby pár a aerosólov. 
Zaistiť odvetranie zasiahnutého miesta. Všetky osoby, ktoré sa nepodieľajú na 
záchranných prácach, vykázať do dostatočnej vzdialenosti. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:  Zabráňte úniku do pôdy, spodných / 
povrchových vôd a kanalizácie. Pri úniku informujte miestne kompetentné 
(vodohospodárske) orgány, poprípade odbor životného prostredia krajského úradu. 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: V prípade väčšieho úniku 
lokalizovať a ak je to možné, produkt odčerpať alebo mechanicky odstrániť, stiahnuť z 
povrchu vôd. Zvyšky produktu alebo menšie množstvo zachytiť adsorpčným materiálom 
viažucim kvapaliny (napr. mletý vápenec, piesok, štrkový piesok, silikagél). Pre 
odstránenie dajte do vhodných a uzavretých nádob a zlikvidujte podľa miestnej 
legislatívy, viď. oddiel 13.  

6.4 Odkaz na iné oddiely: Informácie o obmedzovaní expozície osôb a osobných 
ochranných prostriedkoch pri nakladaní s touto látkou sú uvedené v oddiele 8., pokyny 
pre odstraňovanie kontaminovaného produktu alebo odpadu sú uvedené v oddiele 13. 
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ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Objekt musí byť vybavený 

podľa príslušného štandardu STN 75 3415. Pri manipulácii je potrebné dodržiavať všetky 
protipožiarne opatrenia. Je nutné sa chrániť proti možnosti nadýchania pár alebo 
aerosólu, kontaktu s kožou a očami. Pri manipulácii s ťažkými obalmi používať vhodné 
manipulačné prostriedky a vylúčiť možnosť pošmyknutia. Pri práci nejesť, nepiť, 
nefajčiť. 

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladovať 
v dobre uzavretých nádobách na miestach chránených proti dažďu, prachu, teplu a iným 
poveternostným vplyvom. Maximálna teplota pre skladovanie je 40 °C. Chrániť pred 
vniknutím vody. 

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia: Motorový olej pre mazanie dvojtaktných 
motorov.  

 
ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
8.1 Kontrolné parametre: Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 k 

Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v 
zmesi: 

Chemická látka CAS 

NPEL 

Poznámka priemerný krátkodobý 

 ppm mg.m-3 ppm mg.m-3  

Oleje minerálne kvapalný 
aerosól, dymy - 5 1 15 3 - 

 Oleje minerálne  
 Limit sa vzťahuje na hydraulické a obrábacie kvapaliny a mazivá. Niektoré oleje môžu obsahovať 

polycyklické aromatické uhľovodíky a pri zahrievaní ich môžu uvoľňovať. Treba to brať do úvahy pri 
meraní a hodnotení rizika. 

 
Biologické medzné hodnoty (BMH) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 
Z.z., v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v zmesi nie sú stanovené. 
 

8.2 Kontroly expozície:  
8.2.1   Primerané technické zabezpečenie: Pri používaní zmesi postupovať podľa 
údajov uvedených v oddiele 7.1. Dbajte na bežné opatrenia na ochranu zdravia pri práci a 
najmä na dostatočné vetranie. Zabezpečte celkové vetranie. Pri práci nepožívajte jedlo a 
nápoje. Nefajčite! Zašpinené a postriekané časti odevu vyzlečte. Po skončení práce a pred 
jedlom si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokožku ošetrite vhodným reparačným 
prostriedkom. 
8.2.2 Osobné ochranné prostriedky:  
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8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: Ochranné okuliare, prípadne tvárový štít. 
  8.2.2.2 Ochrana kože:  

Ochrana rúk: Používať ochranné rukavice odolné voči ropným látkam testované 
podľa EN 374, najlepšie z nitrilového alebo neoprénového kaučuku. 
Iné: Ochranný odev nehorľavý, antistatický, ochranná obuv antistatická. Pri stálej 
práci vhodný ochranný pracovní odev z bavlneného kepru. Pri práci nejesť, nepiť 
a nefajčiť. Zašpinené a postriekané časti odevu vyzlečte. Kontaminovaný odev 
pred opätovným použitím vyperte. Pred pauzou, obedom, po práci si umyte ruky 
teplou vodou a mydlom a pokožku ošetrite vhodnými reparačnými prostriedkami. 
8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: Nie je nutná, ak koncentrácia pár vo vzduchu 
neprekročí koncentračné limity. V prípade prekročenia, resp. pri tvorbe aerosolu 
použiť masku s filtrom AX, A (hnedá farba), proti organickým plynom a parám 
organických látok. 
8.2.2.4 Tepelná nebezpečnosť: Nie je. 

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície: Všetkými technickými a organizačnými 
opatreniami zabráňte úniku do pôdy, spodných/povrchových vôd a kanalizácie. 
  

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:  

Vzhľad: hnedá kvapalina 
Zápach: charakteristický ropný 
Prahová hodnota zápachu: Údaje nie sú k dispozícii. 
pH: Údaje nie sú k dispozícii. 
Teplota topenia/tuhnutia: - 21°C 
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: Údaje nie sú k dispozícii. 
Teplota vzplanutia: > 210°C 
Rýchlosť odparovania: Údaje nie sú k dispozícii.   
Horľavosť (tuhá látka, plyn): IV. trieda nebezpečnosti 
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: Údaje nie sú k dispozícii.  
Tlak pár: < 10 Pa pri 20 °C 
Hustota pár: vzhľadom k nízkemu tlaku pár sa nestanovuje  
Relatívna hustota, 15 °C: 875 kg/cm3  
Rozpustnosť (rozpustnosti):  vo vode: nerozpustná 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: Údaje nie sú k dispozícii.  
Teplota samovznietenia: > 350 °C   
Teplota rozkladu: Údaje nie sú k dispozícii.  
Viskozita: 14,2/17,4 mm2/s pri 40/100°C 
Výbušné vlastnosti: Nie je výbušná. 
Oxidačné vlastnosti: Nemá oxidačné vlastnosti. 

9.2 Iné informácie:  
Teplota horenia: > 240 °C 
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ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 
10.1 Reaktivita: Nie je reaktívna. 
10.2 Chemická stabilita: Pri dodržaní stanovených predpisov skladovania a používania je 

zmes stabilná.   
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie. 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Prítomnosť zdrojov vznietenia a styk s 

otvoreným ohňom. 
10.5 Nekompatibilné materiály: Silné oxidačné činidlá. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Pri prehriatí resp. nedokonalom spaľovaní možnosť 

vzniku oxidu uhoľnatého (CO). 
 
ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:  

a) akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes 
splnené. 
Minerálny olej: 
orálna toxicita (potkan) LD50 > 5 000 mg/kg (OECD TG 401), 
dermálna toxicita (králik) LD50 > 2 000 mg/kg (OECD TG 402), 
inhalačná toxicita (potkan) LC50 > 5 000 mg/m3 (OECD TG 403), 
chronická toxicita: inhalační toxicita NOAEL > 220 mg/m3 (OECD 412). 

 b) poleptanie kože/podráždenie kože: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 
klasifikácie pre zmes splnené. OECD TG 404 a 405 testy nepreukázali dráždivosť koži a 
očí. 
c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 
klasifikácie pre zmes splnené. OECD TG 404 a 405 testy nepreukázali dráždivosť koži a 
očí. 
 d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 
klasifikácie pre zmes splnené.  
 e) mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 
klasifikácie pre zmes splnené.  PAU < 3% (IP346). Nemutagénny v in vitro ani in vivo 
testoch. 
 f) karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes 
splnené. PAU < 3% (IP346). Nekarcinogénny pre kožu, ani inhalačne. 
 g) reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre 
zmes splnené. fertilita potkan NOAEL 1000 mg/kg (OECD TG 421), vývoj NOAEL 
2000 mg/kg (OECD TG 414), látka nie je toxická pre reprodukciu. 
 h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: Na základe 
dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes splnené.  
 i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: Na základe 
dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes splnené. 
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j) aspiračná nebezpečnosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre 
zmes splnené. 
 
Ďalšie informácie: Nebezpečenstvo pri vdýchnutí: pri požití môže vyvolať vážne 
poškodenie pľúc. 

 
ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
12.1 Toxicita: 
 Ryby LC50 (96 h) > 100 mg/l, NOEL ≥ 100 mg/l (OECD 203)  

Dafnie EL50 (48 h) > 10 000 mg/l, NOEL ≥ 1000 mg/l (OECD 202) 
Riasy NOEL (72h) ≥ 100 mg/l (OECD 201) 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Nie je ľahko biologicky rozložiteľný. 
12.3 Bioakumulačný potenciál: Neuvádza sa. Na základe hodnoty log P o/w podobných 

výrobkov je možné očakávať veľmi nízky potenciál. 
12.4 Mobilita v pôde: Neočakáva sa. 
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Pre minerálny olej sa nepredpokladá na základe 

nízkej rozpustnosti vo vode. Pre ostatné zložky nie sú k dispozícii. 
12.6 Iné nepriaznivé účinky: Na vode vytvára súvislý film, ktorý zabráni prestupu kyslíka      

do vodného prostredia, čo spôsobí úhyn vodnej flóry a fauny. Zabrániť prieniku do 
podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. 

 
ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
13.1 Metódy spracovania odpadu: Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Katalóg odpadov - kód 13 02 05, 
sorbentu - kód 15 02 02 a obalu - kód 15 01 10. Odporúčané čistiace činidlá: Voda, ak je 
potrebná spolu s čistiacimi činidlami. 

 
ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 
14.1 Číslo OSN: Informácie nie sú k dispozícii. 
14.2  Správne expedičné označenie OSN: Informácie nie sú k dispozícii. 
14.3  Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: Informácie nie sú k dispozícii. 
14.4  Obalová skupina: Informácie nie sú k dispozícii. 
14.5  Nebezpečnosť pre životné prostredie: Informácie nie sú k dispozícii. 
14.6  Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Ropné kvapalné látky sú podľa 

zákona o vodách považované za nebezpečné, preto z hľadiska požiadaviek ochrany 
kvality povrchových a podzemných vôd je pri dopravovaní väčších objemov nevyhnutné 
riadiť sa pokynmi STN 75 3418. 

14.7  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu 
IBC: Informácie nie sú k dispozícii. 
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Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP). 

 

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 

zdravia a životného prostredia: Informácie nie sú k dispozícii. 
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané  

pre zložku minerálny olej. Pre ostatné zložky nebolo vykonané. 
 
ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 
Úplný text viet označených písmenom H, ktoré sú uvedené v oddieloch 2 a 3: 
Neuvádzajú sa. 
Odporúčania na odbornú prípravu: Pracovníci musia byť poučení o rizikách pri manipulácii 
a o požiadavkách na ochranu zdravia a životného prostredia. 
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Látka/zmes by nemala byť použitá pre 
žiadny iný účel než pre ktorý je určená (viď. oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia 
látky/zmesi sa nachádzajú mimo kontrolu dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby 
prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. 
Účel karty bezpečnostných údajov:  Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť 
užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku 
a s ochranou životného prostredia. 
Zdroje kľúčových dát: Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá 
požiadavkám Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Karta 
bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií o zmesi a kariet bezpečnostných 
údajov zložiek zmesi poskytnutých spoločnosťou DF Partner s.r.o. 
Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 
1272/2008 [CLP]: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.  
Zmeny pri revízii:  
12.10.2015: 
- Zmena formátu KBÚ podľa Nariadenia (ES) č. 830/2015 
- Zmena/úprava odd. 2.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 8.2, 9. 
Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov: 
LD50 - smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka) 
PBT - perzistentné, bioakumulatívne, toxické látky 
vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky 


