
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 

 

BAL SLOVAKIA, s.r.o. 

 
www.bal.sk 

 

FERMEŽ ĽANOVÁ  

P 6420 

Dátum vydania: 4. 11. 2013 

Dátum revízie: - 

Revízia: - 

Strana 1 z 6 

 

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP). 
 

ODDIEL: 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 
 

1.1 Identifikátor produktu:  

Obchodný názov: FERMEŽ ĽANOVÁ P 6420 

Popis zmesi: Zmes ropných produktov 

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:  
Relevantné identifikované použitia: Riedidlo pre olejové a fermežové farby. 

Použitia, ktoré sa neodporúčajú: neuvádza sa. 

1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: 

      Dodávateľ/osoba zodpovedná za uvedenie na trh: BAL SLOVAKIA, s.r.o. 

Černovská 1670/8 

010 08, Žilina 

Slovenská republika 

Tel.: +421 41 500 5890 

Fax : +421 41 564 3583 

     Výrobca:  BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. 

Skrchov , 679 61, Letovice, Česká republika 

Tel.: +420 516 474 211 

Emailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: bal@bal.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 NEBEZPEČENSTI 
 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia 
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 

a klasifikačných pravidiel smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES. 

2.2 Prvky označovania:  

Piktogram: nie je 

Výstražné slovo: nie je 

Výstražné upozornenia: nie je 

Bezpečnostné upozornenia: 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.  

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.  
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na 

mieste určenom obcou. 

2.3 Iná nebezpečnosť: Zmes ani jej zložky nie sú klasifikované ako PBT alebo vPvB a k dátumu 

vyhotovenia karty bezpečnostných údajov nie sú uvedené na kandidátskom zozname pre prílohu 
XIV nariadenia REACH.  

Savé materiály organického pôvodu (bavlna, textílie, papier, prach, drevené hobliny a pod), 

nasiaknuté fermežou sa môžu za určitých okolností vznietiť. 
 
 

ODDIEL: 3  ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
 

3.1 Látka: Neuvádza sa. 

http://www.bal.sk/
http://www.cchlp.sk/pages/leg/R_2008_1272_SK.pdf
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3.2 Zmes: Ľanový olej so sušidlom. Obsah senzibilizujúcej látky je menej ako 0,1 %. Obsah ťažkého benzínu 

(ropný), hydrodesulfurizovaný je menej ako 1 %.  
 

 

ODDIEL: 4 OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci: Pri zasiahnutí očí a pri všetkých prípadoch poškodenia zdravia, či 
pretrvávajúcich zdravotných problémoch vyhľadať lekára, poskytnúť mu informácie z tejto karty 

bezpečnostných údajov. 
Pri nadýchaní: Postihnutú osobu premiestniť na čerstvý vzduch, zabezpečiť jej pokoj a zabrániť 

podchladeniu. 

Pri kontakte s pokožkou: Odstrániť kontaminovaný odev. Postihnuté miesta pokožky umyť veľkým 

množstvom vody a mydlom.  
Pri kontakte s očami: Dôkladne vyplachovať pri otvorených viečkach tečúcou vodou 10 až 15 minút.  

Pri požití: Vypláchnuť ústa vodou, dať vypiť asi 0,5 l vody. Nevyvolávať zvracanie. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Ľahko dráždi kožu. Môže spôsobiť 
podráždenie očí, nosa, krku a pľúc. 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Nie je 
špecifikované, nie je nutná žiadna okamžitá lekárska pomoc. 

 

ODDIEL: 5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 

5.1 Hasiace prostriedky: 
Vhodné hasiace prostriedky: Prášok, oxid uhličitý, pena (ľahká, stredná, ťažká). 
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Pri požiari vznik toxických splodín; sálavé 
teplo.  

5.3 Rady pre požiarnikov:  Používajte samostatný dýchací prístroj a ochranný odev proti sálavému teplu. 
Uzatvorené nádoby ochladzujte prúdom vody. Zabráňte úniku hasiacich prostriedkov do vodných 

zdrojov, produkt sa nesmie dostať do kanalizácie. 
 

ODDIEL: 6 OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy:  
Pre iný ako pohotovostný personál: Žiadne špeciálne opatrenia nie sú vyžadované. Zabezpečte 

dostatočné vetranie priestorov. Nevdychujte výpary, zabráňte styku s pokožkou a očami. Používajte 

vhodný ochranný odev a rukavice, podľa potreby aj ochranné okuliare a tvárový štít a vhodné vybavenie 
k ochrane dýchacích ciest. 

Pre pohotovostný personál: Neuvádza sa. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabráňte úniku do odpadovej vody, kanalizácie a pôdy. 

6.1 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: Výrobok mechanicky pozbierajte a zostatok 
pokryte vhodným absorpčným materiálom (piesok, kremelina, hlina a iné vhodné materiály), zhromaždite 

do označených uzatvárateľných nádob a zlikvidujte podľa oddielu 13.  

6.2 Odkaz na iné oddiely: Informácie o bezpečnej manipulácii pozri oddiel 7. Informácie o osobných 
ochranných prostriedkoch pozri oddiel 8. Informácie o likvidácii pozri oddiel 13. 
 

ODDIEL: 7 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Zabráňte styku s pokožkou a očami. Savé 
materiály organického pôvodu (bavlna, textílie, papier, prach, drevené hobliny a pod), nasiaknuté 

fermežou sa môžu za určitých okolností vznietiť. Tento odpad je potrebné bezpečne likvidovať. 

http://www.bal.sk/
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7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladujte v uzavretých 
neporušených nádobách v dobre vetraných priestoroch v rozmedzí teplôt  5 až 25 °C. Neskladovať na 

priamom slnku ani v blízkosti zdrojov tepla. 

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia): Neuvádza sa.  
 

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 nie sú stanovené 

Najvyššie biologické medzné hodnoty (BHM) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z. v 

znení neskorších predpisov v zmesi nie sú stanovené. 
 

V prílohe č. 1 Nariadenia vlády č. 355/2006 v znení neskorších predpisov je stanovený expozičný limit pre lakovaný 

benzín (Toxicita (karcinogenita) závisí od obsahu aromatických uhľovodíkov (benzén, toluén, xylén, etylbenzén, 

kumén). Limit je stanovený pre lakový benzín, ktorého obsah karcinogénneho benzénu nie je vyšší ako 0,2 obj. % 

(0,1 hmot. %). 
  

Hodnoty DNEL a PNEC zatiaľ nie sú k dispozícii 

8.2 Kontroly expozície 

8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: Celkové a miestne vetranie, účinné odsávanie. Všeobecné 
hygienické opatrenia: Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť 
ruky teplou vodou a mydlom, ošetriť ochranným krémom. 

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky:  

 8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: Tesne priliehajúce ochranné okuliare  s bočným krytom. 

          8.2.2.2 Ochrana kože: Ochranný pracovný odev a ochranná pracovná obuv. 
   Ochrana rúk: Vhodné ochranné rukavice. 

  8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: Pri dobrom vetraní nie je potrebná. 

8.2.2.4. Tepelná nebezpečnosť: Neuvádza sa. 
8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície: Emisie z ventilácie a prevádzkových zariadení by mali byť 

monitorované s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami na ochranu životného prostredia.  
 

 

ODDIEL: 9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 

Vzhľad: Kvapalina žltohnedej až hnedočervenej farby 

Zápach: Charakteristický po ľanovom oleji 

Prahová hodnota zápachu: nestanovená 

pH: neutrálne 

Teplota topenia: nestanovená 

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: > 250 °C 

Teplota vzplanutia: > 190 °C                                                                

Rýchlosť odparovania: nestanovené 

Horľavosť (tuhá látka, plyn): horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti 

Horné/dolné limity horľavosti alebo 

výbušnosti: 

nestanovené 

Tlak pár: nestanovený 

Chemická látka CAS číslo 
NPEL 

Poznámka priemerný krátkodobý
 

ppm
 

mg/m
3 

ppm
 

mg/m
3 

Lakový benzín -  50  300 100 600  - 

http://www.bal.sk/
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Hustota pár: nestanovená 

Relatívna hustota: 0,93 g/cm3   

Rozpustnosť (rozpustnosti): vo vode nerozpustná 

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: nestanovený 

Teplota  vznietenia: > 260 °C 

Teplota rozkladu: nestanovená 

Viskozita: kinematická pri 40°C > 20,5 mm2/s  

Výbušné vlastnosti: nie je výbušná 

Oxidačné vlastnosti: nevykazuje oxidačné vlastnosti 
 

9.2 Iné informácie: trieda nebezpečnosti: IV 

Zmes neobsahuje prchavé organické látky VOC: 0 kg/kg produktu, TOC 0 kg/kg produktu. 

 

ODDIEL: 10 STABILITA A REAKTIVITA 
 

10.1 Reaktivita: Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie pri odporučenom použití a skladovaní. 

10.2 Chemická stabilita: Pri použití podľa určenia je výrobok stabilný. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Neuvádza sa. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Teploty nad 250°C.  

10.5 Nekompatibilné materiály: Nie sú. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Pri vystavení vysokej teplote môžu vznikať   produkty rozkladu ako  u 
iných organických látok (oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíka a pod). 

 

ODDIEL: 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: 

11.1.1 Zmes: Pre zmes nie sú k dispozícii žiadne toxikologické údaje. Zmes neobsahuje nebezpečné látky. 

a) Akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá pre klasifikáciu. 

b) Dráždivosť: Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá pre klasifikáciu. 

c) Poleptanie/žieravosť: Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá pre klasifikáciu. 

d) Senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá pre klasifikáciu. 

e) Toxicita po opakovanej dávke: Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá pre 
klasifikáciu. 

f) Karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá pre klasifikáciu. 

g) Mutagenita: Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá pre klasifikáciu. 

h) Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá pre klasifikáciu. 
 

ODDIEL: 12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

12.1 Toxicita: Nestanovená. 

12.2 Perzistencia degradovateľnosť: Nestanovená. 
12.3 Bioakumulačný potenciál: Nestanovený. 

12.4 Mobilita v pôde: Nestanovená. 

12.5 Výsledky posúdenia  PBT a vPvB: Výrobok nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi PBT alebo vPvB 

látky. 
12.6 Iné nepriaznivé účinky: Neuvádza sa. 
 

http://www.bal.sk/
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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.  

Použitý, riadne vyprázdnený obal je nutné odovzdať na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so 
zvyškami výrobku je nutné odložiť na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo 

odovzdať osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. 

Uvedené kódy odpadu sú odporúčané na základe použitia podľa daného účelu tohto zmesi.  

13 08 99 odpady inak nešpecifikované 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami   „N“ 
( N – nebezpečný odpad) 
 

ODDIEL: 14  INFORMÁCIE O DOPRAVE 
 

ODDIEL: 15  REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a 
životného prostredia: Na látky obsiahnuté v zmesi sa nevzťahuje povinnosť autorizácie podľa hlavy VII 

a nevzťahujú sa ani obmedzenia podľa hlavy VIII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006. 

 
 

Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon);  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 

zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 23.novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.300/2007 

Z.z. 

NARIADENIE  KOMISIE (EÚ)  č. 453/2010  z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES)  č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 

chemikálií (REACH) 

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 z 18.decembra2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej 

chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) 

č.793/93 a nariadenia Komisie(ES) č.1488/94, smernice Rady76/769/EHS a smerníc 

Komisie91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 

 ADR/RID IMDG ICAO/IATA ADN 

14.1 Číslo OSN 

Zmes nie je nebezpečným tovarom v zmysle 
prepravných predpisov. 

 

14.2 Správne expedičné označenie OSN 

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu 

14.4 Obalová skupina 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II 

k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC 

14.8 Ďalšie údaje: 

http://www.bal.sk/


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 

 

BAL SLOVAKIA, s.r.o. 

 
www.bal.sk 

 

FERMEŽ ĽANOVÁ  

P 6420 

Dátum vydania: 4. 11. 2013 

Dátum revízie: - 

Revízia: - 

Strana 6 z 6 

 

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP). 
 

VÝNOS Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  č. 3 z 15. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných požiadavkách  na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a 

zmesí 
 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Nie sú dostupné informácie o vykonaní hodnotenia chemickej 

bezpečnosti chemických látok obsiahnutých v zmesi. 
 

 

ODDIEL: 16  INÉ INFORMÁCIE 
 

Úplný text viet označených písmenom R, H, ktoré sú uvedené v oddiele 2 a 3: Neobsahuje. 
 

Odporúčania na odbornú prípravu: Právnická alebo fyzická osoba, manipulujúca s touto chemickou 

zmesou sa musí zoznámiť s údajmi uvedenými v tejto karte bezpečnostných údajov a byť preškolená z 
bezpečnostných pravidiel. 
 

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 v znení Nariadenia 453/2010/ES. Karta 

bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií o zmesi poskytnutých  výrobcom BARVY A 
LAKY TELURIA, s.r.o. a ďalšej literatúry (karty bezpečnostných údajov dodávateľov surovín, Databáza ECB 

ESIS: EINECS / ELINCS). 

Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi 

predpismi.  
 

Zmeny vykonané pri revízii: - 

Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov: 
 

PBT - perzistentné, bioakumulatívne, toxické látky, 

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky, 

DNEL (Derived No Effect Level) - odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom 
PNEC (Predicted No Effect Concentration) - predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom 
 

 

http://www.bal.sk/

