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1.   Identifikácia zmesi / spoločnosti  podniku  
 

1.1 Identifikátor výrobku Hydroxid sodný 
Indexové číslo: 011-002-00-6 
Číslo CAS: 1310-73-2 
Číslo ES (EINECS): 215-185-5 
Registračné číslo: bude doplnene po registrácii v zmysle EP a Rady (ES) č.1907/2006 
Další názvov zmesi: hydroxid sodný, kaustická soda, louh sodný 

 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použiti 

Čistenie sifónov, odmasťovací prostriedok - metalurgický a hutnícky priemysel, neutralizačné činidlo. 
 

1.3 Podrobné údaje o dodávatěľoviKBÚ 
Výrobca: 
Jméno nebo obchodní jméno: KM PLUS spol. s r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: Tyršova 86, 538 51 Chrast, Česká republika 
Identifikační číslo: 25961101 
Telefon: 469 315 984, 777 948 022 
Informace k výrobkům: 469 315 984 nebo  www.kmplus.cz 
Kontakt na zpracovatele bezpečnostního listu: Mgr. Kovárník  kmplus@kmplus.cz 

           Distribútor:        BAL SLOVAKIA s.r.o. 
          Černovská 1670/8,01008 Žilina,SK 
          Tel.+421 415 005 890,Fax +421 415 643 583 
          email: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 

 

 

2.   Identifikácia nebezpečnosti 
 

2.1 Klasifikácia látky alebo změsi 
v zmysle EP a rady (ES) č.1272/2008: 
Skin Corr. 1A; H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie 
očí. Met. Corr. 1; H290 Môže byť korozívna pre kovy. 

 
            podle směrnice Rady 67/548/EHS: 

C; R 35    Sposobuje vážna poleptanie 
 

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie 
človeka: 
Hydroxid sodný pevný aj v roztoku spôsobuje veľmi silné a hlboké poleptanie očí a kože. Vdýchnutie prachu, 
pár alebo hmloviny spôsobí silné poleptanie dýchacích ciest. Pri požití dôjde k rozsiahlemu poškodeniu stien 
pažeráka, a ak chorý prežije, dôjde k jeho jizevnatému zúženie. 

 
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné 
prostredie: 
Aj v zriedených roztokoch je žieravý a škodlivý pre 
rastliny, zvieratá, vody a pôdu. 

           Možné nevhodné použitie látky: 
Rozkladá živočíšne produkty, ako je koža a vlna. 
Pri styku s amónnymi soľami sa tvorí plynný amoniak. 
Prudko reaguje s kyselinami. 
 
Ďalšie riziká, ktoré prispievajú k celkovej 
nebezpečnosti látky: 
Látka silne korozívna, hydroskopická, dobre rozpustná 
vo vode. Tvorí žieravé roztoky. 

 

http://www.kmplus.cz/
mailto:kmplus@kmplus.cz
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Za prítomnosti vlhkosti spôsobuje koróziu hliníka, zinku, mosadze, cínu, horčíka a zliatin. Pritom vzniká 
ľahko horľavý vodík. 

 
2.2 Prvky označovania 

 

Výrobca: KM PLUS spol. s r.o., Tyršova 86, 538 51 Chrast, Česká republika 
Telefon: 469 315 984, 777 948 022 

 
Hydroxid sodný  ES 215-185-5 

označení ES 

 
Nebezpečenstvo 

 
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí 
H290 Môže byť korozívna pre kovy. 

 
P102 Uchovávejte mimo dosahu detí 
P 405 Skladuvanie uzamknuté 
P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly. 
P280 Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / 
tvárový štít. P303+P361+P353Pri styku s kožou:Používajte ochranné rukavice / ochranný 
odev / ochranné okuliare / tvarovom časti odevu okamžitevyzlečte. Opláchnite kožu vodou / 
sprchou. 

 
P305+P351+P338Pri zasahnutí očí:Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. vyberte 
kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P310Okamžite volajte toxikologické centrum  lekára. 
P501Odstráňte obsah / nádobu podľa bodu 13. 

 
Obal tejto látky je potrebné pre predaj spotrebiteľovi opatriť uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi a 
hmatateľnou výstrahou pre nevidomých podľa § 19 zákona č. 356/2003 Zb. 

 
2.3 Dalšia nebezpečenstva 

Pri rozpúšťaní vo vode sa uvoľňuje reakčné teplo. POZOR! Môže dôjsť k vyprsknutia do očí. 
 
 

 

3.   Zložení / informacie o zložkách 
 

3.1 Látky 
 
 

Hydroxid sodný  Chemický název 

 Číslo CAS: 1310-73-2 

 Číslo ES (EINECS): 215-185-5 

 Další názvy zmesi: Hydroxid sodný, kaustická soda, louh sodný 

 
Registrační číslo: 
Chemický vzorec: NaOH 
Koncentrace   99,5%
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4.   Pokyny pre prvú pomoc 
 

4.1 Opis prvé pomôcť 
Ak sa prejavujú zdravotné problémy, alebo v prípade pochybností alebo nehody vyhľadajte lekársku pomoc a poskytnite 
lekári informácie z bezpečnostného listu. Vo všetkých prípadoch zaistiť postihnutému duševný pokoj a zabrániť 
prechladnutiu. 
Postihnutý nedýcha: je nutné okamžite vykonať umelé dýchanie. Zástava srdca: je nutné okamžite zahájiť nepriamu 
masáž srdca. 
Bezvedomie: je nutné postihnutého uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku. 
pri nadýchaní 
Okamžite prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Zaistite pacientovi dostatočný prívod vzduchu a 
prípadne podávajte kyslík. Privolajte lekára. 
Pri styku s pokožkou 
Ihneď vyzlečte postriekané šatstvo; pred umývaním alebo v jeho priebehu zložte prstienky, hodinky, náramky, ak sú v 
miestach zasiahnutia kože. Postihnuté miesta na koži okamžite opláchnite veľkým množstvom vlažnej vody. Poranenej 
časti kože prekryte sterilným obväzom. Nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc, neošetrené poleptanie pokožky zapríčiňuje 
ťažko hojivé rany. 
Pri zasiahnutí očí 
Ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. Okamžite začnite vyplachovať oči pri otvorených viečkach 
smerom od vnútorného kútika k vonkajšiemu prúdom pitnej vody po dobu najmenej 15 minút. Privolajte lekára. 
 

4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky 
Kontakt s pevnou substanciou i lúhom pôsobí veľmi silné a hlboké poleptanie očí a kože. Vdýchnutie prachu, pár alebo 
hmloviny spôsobí silné poleptanie dýchacích ciest. 
Pri požití dôjde k rozsiahlemu poškodeniu stien pažeráka, a ak chorý prežije, dôjde k jeho jizevnatému zúženie. 
Slizký povrch tela, pálenie a bolesti očí a kože, pri požití silnej bolesti v pažeráku, dusenie pre opuch hlasiviek, šok. 
 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Prevencia šoku, analgetiká opiátového typu. Profylakticky antibiotiká. Nebezpečenstvo edému hlasiviek, ktorý môže 
vznikať s latenciou. Pri dráždení dýchacích ciest po vdýchnutí prachu alebo vodné suspenzie každých 10 minút 
5 dávok aerosólu s dexametazónom (Auxison dos. Aerosól) až ťažkosti zmiznú. Pri výplachu žalúdka nebezpečenstvo 
perforácie. Pokúsiť sa o neutralizáciu (ocot atď.). Nevyvolávať zvracanie. 
 

  5. Protipožiarne opatrenia 
 

5.1 Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky: 
Okolité požiar: vodná hmla, príp. roztrieštené vodné prúdy. Látka sama nehorí. 
Hasiace prostriedky, ktoré z bezpečnostných dôvodov nemožno použiť: 
Nie sú. 
 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi 
POZOR! Pri nebezpečenstve tvorby tryskochvostého plynu rýchlo látku zriediť veľkým množstvom vody. (Roztok 
hydroxidu reaguje s ľahkými kovmi a zinkom za vzniku vodíka, ktorý tvorí so vzduchom výbušný zmes.) 
 

5.3 Rady pre požiarnikov 
Nevstupovať do priestoru požiaru bez zodpovedajúceho ochranného oblečenia a nezávislého dýchacieho prístroja.
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6. Opatrenia v prípade náhodného úniku 

 

6.1 Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy 

Musí byť zabránené priamemu kontaktu s výrobkom. Používajte osobné ochranné vybavenie. Miesto úniku označte (napr. 

Páskou, symboly nebezpečenstva) a izolujte. Udržujte nepovolané osoby mimo zasiahnutú oblasť. O havári i upovedomte 

miestne stredisko (polícia, hasiči). 

 

6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia 

Zabráňte úniku výrobku do životného prostredia, vodných zdrojov, kanalizácie alebo do pôdy. Pokiaľ sa produkt dostal do 

vôd, kanalizácie alebo pôdy, informujte príslušné orgány zaoberajúce sa ochranou životného prostredia. 

 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 

Materiál zmeťte a umiestnite do náhradného obalu pre ďalšie spracovanie alebo likvidáciu. Miesto úniku opláchnite vodou 

a zneutralizujte zriedenou kyselinou sírovou alebo chlorovodíkovou. 

 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

Kontroly expozície / osobné ochranné prostriedky, oddiel 8. Pokyny pre odstraňovanie, oddiel 13.  

  7. Zaobchádzanie a skladovanie 

  Správa o chemickej bezpečnosti (CSR) pre túto chemikáliu ešte nebola spracovaná. 

  7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Zaistite dobré vetranie pracoviska. Pri práci nie je dovolené piť, jesť a fajčiť a je nutné zachovávať pravidlá osobnej 

hygieny. Používajte osobné ochranné pomôcky (pozri oddiel 8). Skladujte a manipulujte v zhode so všetkými bežnými 

nariadeniami a štandardy platnými pre žieraviny. 

  7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane nezlučiteľných látok a zmesí  

Skladujte na čistom, suchom, dobre vetranom mieste. Uchovávajte v tesne uzavretých obaloch. Chráňte pred vlhkosťou. 

Sklad musí byť vybavený lekárničkou a zdrojom pitnej vody. Pri zmiešaní s kyselinami hrozí nebezpečenstvo exotermickej 

reakcie, silného vývoja tepla a vystreknutiu reakčnej zmesi. Pri zmiešavanie s vodou sa musí dbať, aby príliš Nezvyšovalo 

teplota roztoku. 

  7.3 Špecifické konečné / -ia 

Neskladovať v nádobách z materiálu hliníka alebo zinku. 

 

  8. Kontroly expozície / osobné ochranné prostriedky 

 

8.1 Kontrolné parametre 

Látka je uvedená v nariadení vlády č.361 / 2007Sb., Ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri 

práci. 

Najvyšší prípustný expozičný limit (NPEL priemerný): 1 mg / m3 

Najvyššia prípustná koncentrácia (NPK-P): 2 mg / m3 

 

8.2 Kontroly expozície 

Pevne uzavreté zariadenia a obaly, prirodzené a nútené vetranie. Obmedzte tvorbu prachu. Zaistite dobré vetranie 

pracoviska. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.



 

Karta bezpečnostních údajov 
v zmysle Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

Strana: 5 z 9 

Názov produktu: Hydroxid sodný 

Datum vydání: 1.1.2005 Datum revize: 8.1.2007, 1.5.2010, 31.5.2011 Revize č.: 3 

 

Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a ošetrite vhodným reparačným krémom. Dodržiavajte 
bezpečnostné pokyny pre prácu s chemikáliami. 
Tam, kde existuje nejaká možnosť zasiahnutia zamestnancov, je vhodné pre poskytnutie prvej pomoci 
zriadiť v pracovnej oblasti fontánku na výplach očí a bezpečnostné sprchu (minimálne vhodný výtok vody). 
Technickými a organizačnými opatreniami je potrebné dosiahnuť taký stav, aby nebola prekročená najvyššia 
prípustná koncentrácia látky v pracovnom ovzduší a aby bol vylúčený priamy kontakt s látkou. Individuálne 
ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov 
Ochrana očí a tváre: 
Tesne priliehavé ochranné okuliare alebo tvárový štít. 
Ochrana rúk: 
Ochranné rukavice - vhodný materiál: Bežná pracovná činnosť s možnosťou postriekania: NR (Prírodný 
kaučuk, prírodný latex). NBR (Nitril kaučuku). Použitie pri likvidácii únikov a pri haváriách: FKM (Fluorové 
kaučuk (Viton)). Doba prieniku:> 480 min. 
Ochrana kože: 
Ochranný pracovný odev a obuv. / Gumová zástera. 
Znečistené kusy odevu pred opakovaným použitím operte. 
Ochrana dýchacích ciest: 
Pri možnosti nadýchania použite ochrannú masku s vhodným ochranným filtrom. Typ: P2 
Pri havárii, požiari, vysokej koncentrácii použite izolačný dýchací prístroj. 
Obmedzovanie expozície životného prostredia: 
Dodržujte podmienky manipulácie a skladovania, najmä zaistite priestory proti únikom do vodných tokov, 
pôdy a kanalizácie. 
 

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
vzhled: 
skupenství: pevná 
barva: bílá 
zápach: bez zápacha 
prahová hodnota 
pH: 14 

bod tání / bod tuhnutí: 320-324 
o

C) 
počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 1390 °C 
rychlost odpařování: neuvedeno 
hořlavost (pevné látky, plyny): nehorľavý 
horní dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: nevýbušný 
tlak páry: neuvedeno 
hustota páry: neuvedeno 

relativní hustota: 2,13 g/cm
3

 

rozpustnost: 1090 g/l (20 
o

C) 
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda neuvedeno 
viskozita: neuvedeno 
výbušné vlastnosti: nie sú 
rychlost odpařování: neuvedeno 
oxidační vlastnosti: nie sú 

 
9.2 Další informace 

Nie sú 
 

10.   Stabilita a reaktivita 
 

10.1  Reaktivita
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Produkt je veľmi reaktívny. 
Reaguje s kovmi za vzniku vodíka. Nebezpečenstvo explózie. Prudko reaguje: s kyselinami, s vodou (exotermická 
reakcia) 
Koroduje kovy. Reaguje s kovmi za vzniku vodíka. Nebezpečenstvo explózie. 
10.2 Chemická stabilita 
Za normálnych podmienok (20 ° C; 101,3 kPa) stabilný. 
Vyhnite sa týmto podmienkam: vysoké teploty. Chráňte pred vlhkosťou 
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 
Pri zmiešaní s kyselinami hrozí nebezpečenstvo exotermickej reakcie, silného vývoja tepla a vystreknutiu reakčnej 
zmesi. 
S vodou tvorí silne žieravé roztoky. Pri zmiešavanie s vodou sa musí dbať, aby príliš Nezvyšovalo teplota roztoku. 
Lúh sa vždy pridáva do vody, nikdy nie naopak, pomaly a za miešania! 
Reaguje s kovmi za vzniku vodíka. 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Vyhnite sa týmto podmienkam: nevhodné podmienky skladovania, kontakt s látkami s nebezpečnou chemickou 
reakciou, slnečné žiarenie, vysoké teploty. 
Produkt je hydroskopické, vyhnite sa vzdušnej vlhkosti. 
10.5 Nekompatibilné materiály 
Hliník a jeho zliatiny. Zinok. Cín. Zliatina, obsahujúci ľahké kovy. Amónne soli, halogénované uhľovodíky. Izolujte 
od kyselín, kovov, silných oxidačných činidiel. 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Nie sú. 
 

11. Toxikologické informácie 
 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 
Akútna toxicita: 
LD50, intraperitoneálne, myš: 40 mg / kg 
LDLo orálne: králik, 500 mg / kg 
LD50, dermálne: králik: 1350 mg / kg 
Žieravosť / dráždivosť pre kožu: Spôsobuje poleptanie. Dráždi dýchacie orgány. 
Žieravosť pre kožu> 5% roztok 
Vážne poškodenie očí / podráždenie očí: 
Vážne poškodenie očí> 2% roztok 
Ak vnikne produkt do očí, hrozí poškodenie až strata zraku. 
Respiračná / kožná senzibilizácia: Nie sú známe žiadne oneskorené účinky. 
Mutagenita zárodočných buniek: Látka nie je mutagénny. 
Karcinogenita: Látka nie je karcinogénna. 
Toxicita po reprodukciu: Látka nie je karcinogénna pre reprodukciu. Toxicita po špecifický cieľový orgán - 
jednorazová expozícia: Toxicita po špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia: Aspiračná nebezpečnosť: 
Škodlivý pri vdýchnutí. 
 

 

12. Ekologické informácie 
 

12.1 Toxicita: Vplyvom zníženie pH škodlivé pre ryby a vodné organizmy. 
LC50, 96 hod., Ryby: 189 mg / l 
EC50, 48 hod., Červy - ophryotrocha Diadema: 40,4 mg / l 
EC50, 48 hod., Dafnie: 33-100 mg / l 
EC50, 120 hod., Riasy: neuvedené
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12.2 Stálosť a odbúrateľnosť: nestanovené - anorganická látka. 
 

12.3 Bioakumulačný potenciál: Bioakumulácia v organizmoch je nepravdepodobná vzhľadom k vysokej rozpustnosti 
produktu vo vode. Biologická spotreba kyslíka (BSK5): nespôsobuje. 
 

12.4 Mobilita v pôde: Dobre rozpustný vo vode. Pri prieniku produktu pôdou môže dôjsť k iónovej výmene. 
 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvT: Látka nie je PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII Nariadenia 1907/2008. 
 

12.6 Iné nepriaznivé účinky: Silná alkálie, vplyvom extrémne vysokého pH spôsobuje zásadné poškodenie prakticky 
všetkých zložiek životného prostredia. 
 

13. Opatrenia pri zneškodňovaní 
 

13.1 Metódy spracovania odpadu 
Pri zneškodňovaní musia byť dodržané platné predpisy pre nakladanie s odpadmi. Kód odpadu: 06 02 04 * - hydroxid 
sodný 
15 01 10 * - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
Vhodné metódy odstraňovania látky alebo zmesi prípravku a všetkých znečistených obalov: 
Opatrne zmiesť, nevířit prach, zozbierať do tesne uzavretých nádob z umelej hmoty. Nádoby od hydroxidu sodného je 
potreba dôkladne vymyť vodou a môžu byť znovu použité. 
V prípade sanácie roztoku hydroxidu odporučená neutralizácia kyselinou chlorovodíkovou (soľnou). 
14.   Informace pro přepravu 

 

14.1 Číslo OSN (UN číslo): 1823 
14.2 Prieslušný názov OSN pro zásilku: HYDROXID SODNÝ, TUHÝ 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro prepravu: 8 

 Klasifikační kód: C6 

 Identifikační číslo nebezpečnosti: 80 

 Bezpečnostná značka: 8 
14.4 Obalová skupina: II 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostriedí ne 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatrenia pro uživatele  
 Prepravní kategorie: 2 

 Kód omezení vjazdu do tunela: E 

 Omezené množstvo (LQ): LQ23 
14.7   Hromadná preprava podle prielohy II MARPOL 73/78 a predpisa IBC: neaplikovatelné 

 

 

15.   Informácie o predpisoch 
 

15.1 Naradeinia týkajúcí sa:bezpečnosti, zdravia a životného prostredia / právne predpisy špecifické pre látku 
alebo zmesi 

 

Informácie poskytnuté výrobcom 
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, 
hodnoteníautorizácii a obmedzovaní chemických látok, o zriadení Európskej chemickej agentúry pro 
cemické zmesi.
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o zmene a doplnení smernice 1999/45 / ES ao zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93, nariadenie Komisie 
(ES) č. 1488/94, smernica Rady 76/769 / EHS a smerníc Komisie 91/155 / EHS, 93 / 67 / EHS, 93/105 / ES 
a 2000/21 / ES, v znení neskorších predpisov - (REACH) 
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a 
zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548 / EHS a 1999/45 / ES ao zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 
1907/2006 v znení neskorších predpisov - (CLP) 
 

Nariadenie (ES) č. 790/2009 
 

Smernice 67/548 / EHS, 1999/45 / ES 
 

Zákon č. 356/2003 Zb., O chemických látkach a chemických prípravkoch ao zmene niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 
 

Vyhláška č. 232/2004 Zb., Ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chemických látkach, v znení 
zmenenom vyhláškou č. 369/2005 Zb. - Zoznam záväzne klasifikovaných látok 
 

Vyhláška č. 221/2004 Zb., Ktorou sa ustanovujú zoznamy nebezpečných chemických látok a nebezpečných 
chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo ktorých uvádzanie na trh, do obehu alebo 
používanie je obmedzené 
 

Vyhláška č. 381/2001 Zb., Ktorou sa ustanovuje Katalóg odpad 
 

Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., Ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci 
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení č. 14/2007 Zb. m. s. 
Zákon č. 477/2001 Zb. o obaloch v platnom znení 
Zákon č. 254/2001 Zb. o vodách v platnom znení, vrátane vykonávacích vyhlášok. 
 

           15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
 

Pre látku nebolo vykonané posúdenie chemickej bezpečnosti podľa nariadenia (ES) č.1907 / 2006 REACH. 
 

16. Ďalšie informácie 
 

Pokyny pre školenie: 
 

Pracovníci prichádzajúce do styku s nebezpečnými chemickými látkami alebo prípravkami musia mať prístup 
k údajom, ktoré sú uvedené v tomto bezpečnostnom liste a musí byť s nimi preukázateľne oboznámení. 
 

Informácie obsiahnuté v tomto bezpečnostnom liste predstavujú v súčasnosti platné údaje a najvhodnejšie 
postupy pre používanie a zaobchádzanie s touto látkou v bežných podmienkach. Akékoľvek iné používanie 
alebo zaobchádzanie s touto látkou, ktoré nie je v súlade s údajmi tohto Bezpečnostného listu, vylučuje 
zodpovednosť za vady, resp. škodu, za ktorú by inak zodpovedal výrobcu, dovozcu alebo predajcu. 
 

Odporúčané obmedzenia použitia: 
Výrobok nesmie byť používaný iným spôsobom, než je stanovené v návode na použitie. 
 

Ďalšie informácie (písomné odkazy, kontaktné miesto technických informácií): 
Klasifikácia podľa údajov z legislatívy. Látka je uvedená v harmonizovanom zozname záväzne 
klasifikovaných látok.
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Zdroj najdôležitejších dát použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov: 
Štátna legislatíva, odborná literatúra, databázy RTECS 
 

Zmeny z revízie KBÚ: 
Dôvod zmeny: nová legislatíva 
Nariadenie komisie (EÚ) č. 453/2010 
Úpravy v bodoch 1, 2, 3, 8, 12, 15, 16 


