
1Číslo verzieDátum revízie

Číslo revízie30. januára 2016Dátum vytvorenia

Eprokitt

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lepidlo určené na lepenie kovu, hliníka, skla, porcelánu a
pod.

Identifikované použitia zmesi

Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú1.2.

Ďalšie názvy zmesi

Číslo

zmeslátka / zmes

EprokittIdentifikátor produktu1.1.

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika
pracovného lekárstva a toxikológie; Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefón: +421 2 5465 2307, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 5477 4605, e-mail: ntic@ntic.sk

 

Núdzové telefónne číslo1.4.

gerstenberger.j@gmail.comE-mail 

Ing. Jan GerstenbergerMeno 

Osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov 

www.kittfort.czAdresa www stránok

info@kittfort.czE-mail

+420 315 687 592Telefón

Česká republika

Radlická 2/608, Praha 5, 15000Adresa

Kittfort Praha s.r.o.Meno alebo obchodné meno

Následný užívateľ

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov1.3.

Produkt nesmie byť používaný inými spôsobmi, než ktoré
sú uvedené v oddiele 1.

Neodporúčané použitia zmesi

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Klasifikácia látky alebo zmesi2.1.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.

Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy,
s dlhodobými účinkami.

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie

Nie sú známe

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky

Pozor

Výstražné slovo

Výstražný piktogram

Prvky označovania2.2.

Štandardné vety o nebezpečnosti

Dráždi kožu.H315
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Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H317

Spôsobuje vážne podráždenie očí.H319

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H411

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

Uchovávajte mimo dosahu detí.P102

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P262

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P273

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P280

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vodya mydlom.P302+P352

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P305+P351+P338

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.

P333+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P337+P313

Kontaminovaný odev vyzlečte.P362

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.P363

Zozbierajte uniknutý produkt.P391

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.P501

Doplňujúce informácie

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH 205

Látka nespĺňa kritériá pre PBT Alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, NARIADENIE (ES) č. 1272/2008.

Iná nebezpečnosť2.3.

Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky a látky so stanovenými najvyššími prípustnými koncentráciami v
pracovnom ovzduší

Zmes

Chemická charakteristika

Zmesi3.2.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

Pozn.
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.

1272/2008
Koncentrác

ia %
Názov látkyIdentifikačné čísla

1, 2Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

35epoxidová živica (s priemernou početnou
molekulovou hmotnosťou ≤ 700)

Index: 603-074-00-8
CAS: 25068-38-6
ES: 500-033-5

Poznámky

Látka, pre ktorú existujú expozičné limity Společenstva pre pracovné prostredie.1

Látka so špecifickým koncentračným limitom2

Plné znenie všetkých štandardných viet a pokynov je uvedené v oddieli 16.

V prípade úrazu alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (- ak je to možné, ukážte tento
bezpečnostný list).

Opis opatrení prvej pomoci4.1.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Postihnutého preneste na čerstvý vzduch. Postihnutého uložte na pokojné miesto, prikryte a držte v teple. Ak
postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravidelné alebo pri zástave dychu poskytnite umelé dýchanie, alebo kyslík. Ak
nepriaznivé zdravotné účinky pretrvávajú, alebo sú vážne, vyhľadajte lekára. Osoby v bezvedomí uložte do
stabilizovanej polohy a ihneď privolajte lekársku pomoc. Dýchacie cesty udržujte voľné.

Pri inhalácii

Odstráňte zasiahnutý odev a obuv. Zasiahnuté časti pokožky dôkladne opláchnite vodou a mydlom. Pri
pretrvávajúcom podráždení pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou

Ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. Okamžite začnite vyplachovať oči pri otvorených
viečkach prúdom pitnej vody po dobu najmenej 15 minút. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s očami
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Ak je postihnutý pri vedomí:
Vypláchnite ústa vodou. Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce
dýchanie. Podávajte na pitie vodu v malých dávkach. Prestaňte, ak postihnutý pocíti nevoľnosť. Nevyvolávajte
zvracanie. Ak dôjde k zvracaniu, udržujte hlavu v takej polohe, aby nedošlo k vniknutiu zvratkov do pľúc.
Ak je postihnutý v bezvedomí:
Vypláchnite ústa vodou. Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce
dýchanie. Nikdy nepodávajte nič ústami. Ihneď privolajte lekársku pomoc. Dýchacie cesty udržujte voľné

Pri požití

Bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, bolesti brucha, hnačka

Pri požití

Podráždenie očí, pálenie, slzenie

Pri kontakte s očami

Podráždenie kože, začervenanie, svrbenie

Pri kontakte s pokožkou

Možné podráždenie dýchacích ciest, kašeľ, bolesti hlavy.

Pri inhalácii

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené4.2.

Nie sú žiadne zvláštne pokyny

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia4.3.

Nevstupovať do priestoru požiaru bez zodpovedajúceho ochranného oblečenia a nezávislého dýchacieho prístroja

Rady pre požiarnikov5.3.

Horením vznikajú oxidy uhlíka, aldehydy, kyseliny a nedefinovateľné zmesi organických zlúčenín.

Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi5.2.

Voda - plný prúd

Nevhodné hasiva

Pena odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášok, voda trieštený prúd, vodná hmla

Vhodné hasiva

Hasiace prostriedky5.1.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Noste vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo
tvárový štít. Zaistite dostatočné odvetrávanie. Nevdychujte pary / aerosóly.

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy6.1.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Zabráňte úniku produktu do životného prostredia, vodných zdrojov, kanalizácie alebo do pôdy. Zabráňte vytekaniu
kvapaliny uzavretím alebo utesnením miesta úniku. Pokiaľ sa produkt dostal do vôd, kanalizácie alebo pôdy,
informujte príslušné orgány zaoberajúce sa ochranou životného prostredia.

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie6.2.

Zachyťte a pozbierajte uniknutý materiál pomocou absorpčného prostriedku, napr. Piesku, zeminy, kremeliny a
umiestnite ho do odpadovej nádoby na likvidáciu v súlade s miestnymi predpismi. Likvidujte cez firmu licencovanú
pre likvidáciu odpadu. Kontaminovaný absorbčný materiál reprezentuje také isté riziko ako uniknutý materiál.

Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie6.3.

Ochranné pomôcky pozri oddiel 8, likvidácia pozri oddiel 13.

Odkaz na iné oddiely6.4.
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Pozri oddiel 1.2

Špecifické konečné použitie, resp. použitia7.3.

min 5 °C, max 25 °CSkladovacia teplota

Skladujte v originálnych, dobre uzavretých obaloch chránených pred priamym slnečným žiarením, v suchých,
chladných a dobre vetraných priestoroch, oddelene od nekompatibilných materiálov (pozri kapitolu 10) a potravín,
krmív a nápojov. Obaly musia byť riadne označené. Skladujte z dosahu: zdrojov zapálenia (otvorený oheň, iskry,
horúce plochy), výbušných látok. Skladujte pri teplotách 5-25 ° C. Obal musí byť skladovaný buď v sklade, ktorý
tvorí zároveň záchytnou jímku alebo musí byť skladovaný za takých podmienok, aby pri porušení obalu nedošlo k
úniku produktu do životného prostredia, vodných zdrojov, kanalizácie alebo do pôdy.

Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility7.2.

Používajte osobné ochranné pomôcky (pozri bod 8). Zaistite dobré vetranie pracoviska. Nevdychujte pary / aerosóly.
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pri práci nie je dovolené piť, jesť a fajčiť a je nutné zachovávať pravidlá
osobnej hygieny. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie7.1.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Kontrolné parametre8.1.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

ppmmg/m3ppmmg/m3

PoznámkaKrátkodobéOsemhodinovéČíslo CASNázov látky (zložky)

Expozičný limit v pracovnom prostredí
(NPEL)

Slovensko

225068-38-6pevný aerosól epoxidových živíc

Používajte vhodné ochranné rukavice, twilled oblek, pracovnú obuv

Ochrana kože

Ochranné okuliare s bočnou ochranou alebo štít.

Ochrana očí/tváre

Zaistite dostatočné vetranie. Použite uzavreté pracovisko, lokálne odsávanie alebo iné technické prostriedky tak, aby
nedochádzalo k prekračovaniu limitov expozície.

Kontroly expozície8.2.

Znečistený odev ihneď vyzlečte. Zabráňte styku s pokožkou a očami. Nevdychujte plyny, pary a aerosóly. Pri
manipulácii nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou a po skončení práce si umyte ruky.

Ďalšie údaje

Zabrániť uvoľňovanie produktu alebo zložiek do životného prostredia, kanalizácie a povrchových vôd alebo do pôdy

Kontroly environmentálnej expozície

neuvedené

Tepelná nebezpečnosť

Pri vyšších koncentráciách pár (nad povolený limit) použiť masku s filtrom pre organické pary.

Ochrana dýchacích ciest

údaj nie je k dispozíciipH

údaj nie je k dispozíciiprahová hodnota zápachu

slabý charakteristickýzápach

čierno šedáfarba

kvapalné pri 20°Cskupenstvo

čierno šedá kvapalinavzhľad

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach9.1.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

horné / dolné limity horľavosti alebo výbušnosti

údaj nie je k dispozíciihorľavosť (tuhá látka, plyn)

údaj nie je k dispozíciirýchlosť odparovania

údaj nie je k dispozíciiteplota vzplanutia

údaj nie je k dispozíciipočiatočná teplota varu a destilačný rozsah

údaj nie je k dispozíciiteplota topenia/tuhnutia
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údaj nie je k dispozíciiteplota vznietenia

1,18 g/cm3 pri 25 °Chustota

Iné informácie9.2.

údaj nie je k dispozíciioxidačné vlastnosti

údaj nie je k dispozíciivýbušné vlastnosti

30 000-80 000 mPa,s (23°C)viskozita

údaj nie je k dispozíciiteplota rozkladu

údaj nie je k dispozíciiteplota samovznietenia

údaj nie je k dispozíciirozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda

nemísitelnýrozpustnosť v tukoch

nemísitelnýrozpustnosť vo vode

rozpustnosť

údaj nie je k dispozíciirelatívna hustota

údaj nie je k dispozíciihustota pár

údaj nie je k dispozíciitlak pár

údaj nie je k dispozíciilimity výbušnosti

údaj nie je k dispozíciilimity horľavosti

Pri odporúčanom použití nie je reaktívny

Reaktivita10.1.

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

Pri odporúčanom použití sa nerozkladá

Chemická stabilita10.2.

Nie sú známe

Možnosť nebezpečných reakcií10.3.

Oxidy uhlíka, aldehydy, kyseliny a nedefinovateľné zmesi organických zlúčenín.

Nebezpečné produkty rozkladu10.6.

Silné oxidačné činidlá, silné Lewisovej alebo minerálne kyseliny, silné minerálne a organické bázy

Nekompatibilné materiály10.5.

Zvýšená teplota

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť10.4.

neuvedené

Informácie o toxikologických účinkoch11.1.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Poleptanie kože / podráždenie kože

Dráždi kožu.
Vážne poškodenie očí / podráždenie očí

Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Mutagenita zárodočných buniek

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
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Aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Toxicita12.1.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

Akútna toxicita

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii.

Perzistencia a degradovateľnosť12.2.

Biologická odbúrateľnosť

ZdrojVýsledok
Stanovenie
hodnoty

ProstredieDoba expozícieHodnotaMetódaParameter

epoxidová živica (s priemernou početnou molekulovou hmotnosťou ≤ 700)

ext. BL
(MSDS)
OECD
Derived
from
OECD
301F
(Biodegr
adation
Test)

28 deň5 %

Bioakumulačný potenciál12.3.

Produkt je biologicky ťažko odbúrateľný

Zdroj
Stanoveni
e hodnoty

Teplota
prostredia
[°C]

ProstredieDruh
Doba
expozície

HodnotaMetódaParameter

epoxidová živica (s priemernou početnou molekulovou hmotnosťou ≤ 700)

ext. BL
(MSDS)

31 BCF

ext. BL
(MSDS)

3,2 Log Pow

Mobilita v pôde12.4.

Pre produkt nie sú dostupné informácie

Zabráňte úniku produktu do životného prostredia, vodných zdrojov, kanalizácie alebo do pôdy. Pozri oddiel 6.2

Iné nepriaznivé účinky12.6.

Produkt neobsahuje zložky PBT a vPvB

Výsledky posúdenia PBT a vPvB12.5.

Pre produkt nie sú dostupné informácie

Nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia, postupujte podľa Zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v
platnom znení a podľa vykonávacích predpisov o zneškodňovaní odpadov.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Nevytvrdnuté zvyšky (odpad kategórie N, kód druhu odpadu 08 04 09) umiestniť do nepriepustného obalu a
zneškodniť spálením vo vhodnej spaľovni priemyselných odpadov, vytvrdnuté zvyšky (odpad kategórie O, kód druhu
odpadu 08 04 10) umiestniť do nepriepustného obalu a zneškodniť spálením vo vhodnej spaľovni priemyselného
odpadu alebo sa skládkujú na určených skládkach.
Po dôkladnom vyprázdnení sa obal likviduje formou železného šrotu.

Metódy spracovania odpadu13.1.

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch; Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov;

Právne predpisy o odpadoch
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ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP)
NÁTEROVÝCH LÁTOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH
MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB

Skupina odpadu

odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich
výrobkov)

Podskupina odpadu

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo
iné nebezpečné látky *

Druh odpadu

080409Kód druhu odpadu

ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE HANDRY, FILTRAČNÝ MATERIÁL A
OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Skupina odpadu

obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálneho
odpadu)

Podskupina odpadu

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené nebezpečnými
látkami *

Druh odpadu

150110Kód druhu odpadu pre obal

(*) - nebezpečný odpad podľa smernice 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch

UN 3082

Číslo OSN14.1.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (epoxidová živica (priemerná početnej molekulová ≤
700))

Správne expedičné označenie OSN14.2.

9     Iné nebezpečné látky a predmety

Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu14.3.

III - látky málo nebezpečné

Obalová skupina14.4

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Nebezpečnosť pre životné prostredie14.5.

Odkaz v oddieloch 4 až 8.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa14.6.

Neaplikuje sa

Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC14.7.

9Bezpečnostné značky

3082UN číslo

(Kemlerov kód)90Identifikačné číslo nebezpečenstva

Doplňujúce informácie

ÁnoNámorné znečistenie

F-A, S-FEMS (pohotovostný plán)

Námorná preprava - IMDG
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1Číslo verzieDátum revízie

Číslo revízie30. januára 2016Dátum vytvorenia

Eprokitt

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nebolo vykonané

Hodnotenie chemickej bezpečnosti15.2.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní
chemických látok, v znení súvisiacich predpisov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, v
znení súvisiacich predpisov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 698/2008, o vývoze a dovoze nebezpečných chemických látok.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012, o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trh a ich
používaní

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

15.1.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

ODDIEL 16: Iné informácie16.

Zoznam štandardných viet o nebezpečnosti použitých v karte bezpečnostných údajov

Dráždi kožu.H315

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H317

Spôsobuje vážne podráždenie očí.H319

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H411

Zoznam pokynov pre bezpečné zaobchádzanie použitých v karte bezpečnostných údajov

Uchovávajte mimo dosahu detí.P102

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P262

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P273

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P280

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vodya mydlom.P302+P352

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P305+P351+P338

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.

P333+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P337+P313

Kontaminovaný odev vyzlečte.P362

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.P363

Zozbierajte uniknutý produkt.P391

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.P501

Zoznam doplnkových štandardných viet o nebezpečnosti použitých v karte bezpečnostných údajov

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH 205

Výrobok nesmie byť - bez zvláštneho súhlasu výrobcu/dovozcu - používaný na iný účel ako je uvedené v oddieli 1.
Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka

Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecíADR

Biokoncentračný faktorBCF

Smrteľná koncentrácia látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50 % populácieC50

Jednoznačný číselný identifikátor, používaný v chémii pre chemické látkyCAS

Klasifikácia, označovanie a balenieCLP

Odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkomDNEL

Koncentrácia látky pri ktorej je zasiahnutých 50 % populácieEC50

Európsky zoznam existujúcich obchodovaných chemických látokEINECS

Pohotovostný plánEmS

Uvoľnovanie do životného prostrediaErC50

Identifikačný kód pre každú látku uvedenú v EINECSES

Medzinárodná asociácia leteckých dopravcovIATA

Medzinárodný predpis pre stavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúce nebezpečné
chemikálie

IBC
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1Číslo verzieDátum revízie

Číslo revízie30. januára 2016Dátum vytvorenia

Eprokitt

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Koncentrácia pôsobiaca 50% blokáduIC50

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvoICAO

Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaruIMDG

Smrteľná dávka látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50 % populácieLD50

Najnižšia koncentrácia s pozorovaným nepriaznivým účinkomLOAEC

Najnižšia hladina, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkomLOAEL

Oktanol-voda rozdeľovací koeficientLogKow

Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodíMARPOL

Príručka prvej pomociMFAG

Koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinkuNOAEC

Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinkuNOAEL

Koncentrácia bez pozorovaného účinkuNOEC

Hladina bez pozorovaného účinkuNOEL

Najvyšší prípustný expozičný limitNPEL

Perzistentný, bioakumulatívny a toxickýPBT

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkomPNEC

Registrácia, hodnotenie a obmedzovanie chemických látok (nariadenie EP a Rady (ES)
č.1907/2006)

REACH

Dohoda o preprave nebezpečného tovaru po železniciRID

Štvorciferný kód vyjadrujúcí charakteristiku látok alebo zmesí pri prepraveUN

Látka neznámeho alebo variabilného zloženia, komplexné reakčné produkt alebo
biologický materiál

UVCB

Prchavé organické zlúčeninyVOC

Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívnyvPvB

Nebezpečnosť pre vodné prostredieAquatic Chronic

Podráždenie očíEye Irrit.

Dráždivosť kožeSkin Irrit.

Kožná senzibilizáciaSkin Sens.

Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany
životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými
právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu.

Prehlásenie

Karta/karty bezpečnostných údajov dodávateľa / dodávateľov. Databáza ECHA.

Informácie o zdrojoch údajov použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov

neuvedené

Odporúčané obmedzenia použitia

Oboznámiť pracovníkov s odporúčaným spôsobom použitia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou a
zakázanými manipuláciami so zmesou.

Pokyny pre školenie
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