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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1. Identifikátor produktu 
 

Obchodný názov  
Anodal WT-1 liq  

 

Materiál č.: 102711 
 

 
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

 

Relevantné identifikované využitie látky alebo zmesi 
Sektor priemyslu: Kovospracujúci priemysel 
Použitie: hliníkové chemikálie 

 
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

 

Označenie firmy 
Heubach Colorants Germany GmbH   
Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Telefón č. : +49 69 305 13619  

 

Informácie o látke/ zmesi 
Product Stewardship  
E-mail: SDS.PI.Europe@clariant.com 

 
1.4. Núdzové telefónne číslo 
 

 00800-5121 5121   (24 h) 
 

National Toxicological Information Centre  

+421 2 5477 4166   (24/7) 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008) 

Akútna toxicita, Kategória 4 
 

 H302: Škodlivý po požití. 
 

Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre 
vodné prostredie, Kategória 3 
 

 H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými 
účinkami. 
 

2.2 Prvky označovania 

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008) 

Výstražné piktogramy 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Výstražné slovo 
 

: Pozor 
 

Výstražné upozornenia 
 

: H302 Škodlivý po požití. 
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
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Bezpečnostné upozornenia 
 

: 
Prevencia:  

P264 Po manipulácii starostlivo umyte pokožku. 
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

Odozva:  

P301 + P312 + P330 PO POŽITÍ: Pri zdravotných 
problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Vypláchnite ústa. 

Odstránenie:  

P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom 
pre likvidáciu odpadov. 
 

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde 

2.3 Iná nebezpečnosť 

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a 
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % 
alebo vyššom. 

 
Ekologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú 
vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH 
alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 
2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej. 

 
Toxikologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú 
vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH 
alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 
2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej. 

 
Nie sú známe žiadne ďaľšie nebezpečentsvá okrem tých, ktoré sú odvodené z označenia. 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.2 Zmesi 

Chemická povaha 
 

: derivát guanidínu 
 

  
 

 katiónový 
 

Zložky 

Chemický názov Č. CAS 
Č.EK 
Indexové č. 
Registračné číslo 

Klasifikácia Koncentrácia 
(% w/w) 

Guanidine, cyano-, polymer with 
ammonium chloride ((NH4)Cl) and 
formaldehyde 

55295-98-2 
 

Acute Tox. 4; H302 
Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 70 - < 90 

Vysvetlenie skratiek viď oddiel 16. 
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné odporúčania 
 

:  Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ 
starostlivosť. 

 
Pri vdýchnutí 
 

:  Ak došlo k nadýchnutiu, odtiahnite na čerstvý vzduch. 
 

Pri kontakte s pokožkou 
 

:  Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým 
množstvom mydla a vody. 
 

Pri kontakte s očami 
 

:  Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami 
najmenej 15 minút. 
Poraďte sa s lekárom. 
 

Pri požití 
 

:  Po požití volajte ihneď toxikologické stredisko alebo lekára. 
Liečte symptomaticky. 
 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Symptómy : Poškodenie 
 

Riziká : Škodlivý po požití. 
 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Zaobchádzanie 
 

: Liečte symptomaticky. 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1 Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky 
 

:  Produkt je kompatibilný so štandardnými hasiacimi 
prostriedkami. 
 

Nevhodné hasiace 
prostriedky 
 

:  žiadne obmedzenie 
 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Zvláštne nebezpečenstvá pri 
hasení požiaru 
 

:  Oxidy uhlíka 
 

 
 

  Chlorovodík 
 

 
 

  Oxidy dusíka (NOx) 
 

5.3 Rady pre požiarnikov 

Špeciálne ochranné 
prostriedky pre požiarnikov 
 

:  Nezávislý dýchací prístroj  
 

Ďalšie informácie 
 

:  Nezápalný. 
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ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Osobné preventívne 
opatrenia 
 

:  Použite vhodné ochranné prostriedky. 

 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Bezpečnostné opatrenia pre 
životné prostredie 
 

:  Produkt sa nesmie dostať do kanalizácie, vodných tokov 
alebo do pôdy. 
 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Spôsoby čistenia 
 

:  Po spracovaní vyčistite celé zariadenie s použitím: 
Voda 
 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

Informácie pre bezpečnú manipuláciu viď kapitola 7., Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8., Pre 
odporúčania ohľadom likvidácie pozri časť 13. 
 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Pokyny pre bezpečnú 
manipuláciu 
 

: Pri odbornom skladovaní a manipulácii nie sú potrebné žiadne 
zvláštne opatrenia. 
 

Návod na ochranu pred 
požiarom a výbuchom 
 

:  Nie sú nutné žiadne osobitné opatrenia.  
 

Hygienické opatrenia 
 

:  Pred pracovnými prestávkami a po skončení smeny si umyte 
ruky. Pred manipuláciou s výrobkom naneste na pokožku 
ochranný krém. Všetky kontaminované časti odevu okamžite 
vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.  
 

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Iné informácie o 
skladovacích podmienkách 
 

:  Uschovávajte nádobu tesne uzatvorenú na chladnom, dobre 
vetranom mieste. S nádobou zaobchádzajte a otvárajte 
opatrne.  
 

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

Osobitné použitia 
 

:  Žiadne ďalšie odporúčania. 

 
 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1 Kontrolné parametre 

Neobsahuje žiadne látky s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku. 
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8.2 Kontroly expozície 

Technické opatrenia 

Manipuláciu vykonávajte len v priestoroch s miestnym (alebo iným vhodným) odsávaním. 

Prostriedok osobnej ochrany 

Ochrana zraku :  Ochranné okuliare 
 

Ochrana rúk 
Poznámky : Nitrilkaučuk Venujte pozornosť informáciam výrobcu o 

priepustnosti a dobe prieniku a špecifickým podmienkám na 
pracovisku (mechanické namáhanie, doba kontaktu).  

 
Ochrana pokožky a tela :  Použite vhodné ochranné prostriedky. 

 
Ochrana dýchacích ciest : Ak sú pracovníci vystavení koncentráciam nad expozičný limit, 

musia použiť vhodné schválené respirátory. 
 

Ochranné opatrenia :  Zabráňte kontaktu s očami. 
 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Fyzický stav : kvapalina 
 

Farba 
 

:  svetložltý 
 

Zápach 
 

:  nešpecifikované 
 

Prahová hodnota zápachu 
 

:  Nevyžaduje sa  
 

Teplotu tavenia 
 

: < 0 °C 

 
Teplota varu 
 

: > 100 °C (1.013 hPa) 
Rozklad: nie 
 

Horný výbušný limit / horná 
hranica horľavosti 
 

: neurčené  
 

Dolný výbušný limit / Dolná 
hranica horľavosti 
 

: neurčené  
 

Teplota vzplanutia 
 

: neiskrí 
 

Teplota samovznietenia 
 

: neurčené  
 

Teplota rozkladu 
 

:  Produkt neobsahuje chemické skupiny so samovoľne 
reagujúcimi vlastnosťami, ani odhadovaná SADT nie je 
mensia než 75°C, ani energia exothermického rozkladu nie je 
väčšia než 300 J/g.  
 

pH 
 

: 3,0 - 6,0 
Koncentrácia: 100 % 
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Viskozita 
Viskozita, dynamická 

 
: 40 mPa.s (20 °C) 

 
Viskozita, kinematická 

 
: údaje sú nedostupné  

 
Rozpustnosť (rozpustnosti) 

Rozpustnosť vo vode 
 

: miešateľné  

 
Rozdeľovací koeficient: n-
oktanol/voda 
 

: neurčené  
 

Tlak pár 
 

: 2,3 hPa 
 

Relatívna hustota 
 

: údaje sú nedostupné  
 

Hustota 
 

: 1,20 - 1,25 g/l 
 

Relatívna hustota pár 
 

: 0,804 
 

Charakteristiky častíc 
Veľkosť častíc 

 
: Nepoužiteľné 

 

9.2 Iné informácie 

Výbušniny  
 

: údaje sú nedostupné  
 

Oxidačné vlastnosti 
 

: údaje sú nedostupné  
 

Horľavé tuhé látky 
Požiarne číslo 

 
: Nepoužiteľné  

 
Rýchlosť korózie kovu 
 

: údaje sú nedostupné  
 

Rýchlosť odparovania 
 

:  neurčené  
 

Minimálna zápalná energia 
 

: neurčené 
 

Molekulárna hmotnosť 
 

: údaje sú nedostupné 
 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok. 

10.2 Chemická stabilita 

Stabilný za normálnych podmienok. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 

Nebezpečné reakcie 
 

:  Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych 
podmienok. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
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Podmienky, ktorým sa treba 
vyhnúť 
 

: Nie sú známe. 
 

10.5 Nekompatibilné materiály 

Materiály, ktorým je potrebné 
sa vyhnúť 
 

:  údaje sú nedostupné 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Pri použití a manipulácii podľa predpísaných ustanovení, žiadne. 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008 

Akútna toxicita 

Produkt: 

Akútna orálna toxicita 
 

:  Akútna inhalačná toxicita: 1.290 mg/kg  
Metóda: Výpočetná metóda 

 
Akútna inhalačná toxicita 
 

:  Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Akútna dermálna toxicita 
 

:  Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Akútna orálna toxicita 
 

:  LD50 (Potkan): 967 mg/kg  
 

Akútna inhalačná toxicita 
 

:  Poznámky: Nepoužiteľné 
 

Akútna dermálna toxicita 
 

:  LD50 (Potkan): Hodnotenie: Látka alebo zmes nie sú akútne 
dermálne toxické 
Poznámky: Analogicky k produktu podobného zloženia. 
 

Poleptanie kože/podráždenie kože 

Produkt: 

Poznámky : údaje sú nedostupné 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Výsledok : Žiadne dráždenie pokožky 
 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí 

Produkt: 

Poznámky : údaje sú nedostupné 
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Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Výsledok : Mierne dráždenie očí 
 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia 

Produkt: 

Poznámky : údaje sú nedostupné 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Spôsoby expozície : Kontakt s pokožkou 
Výsledok : Nespôsobuje senzibilizáciu pokožky. 

 
Spôsoby expozície : Vdychovanie 
Výsledok : Nespôsobuje senzibilizáciu dýchania. 

 

Mutagenita zárodočných buniek 

Produkt: 

Genotoxicita in vitro 
 

: Poznámky: údaje sú nedostupné 

 
Mutagenita zárodočných 
buniek- Hodnotenie 
 

:  Nie sú dostupné žiadne údaje. 

 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Genotoxicita in vitro 
 

: Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Mutagenita zárodočných 
buniek- Hodnotenie 
 

:  Nie je mutagénny podľa Ames-ovho testu. 
Poznámky: Analogicky k produktu podobného zloženia. 
 

Karcinogenita 

Produkt: 

Karcinogenita - Hodnotenie 
 

:  Nie sú dostupné žiadne údaje. 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Karcinogenita - Hodnotenie 
 

:  Neklasifikovateľný ako ľudský karcinogén. 
Poznámky: Analogicky k produktu podobného zloženia. 
 

Reprodukčná toxicita 

Produkt: 

Reprodukčná toxicita - 
Hodnotenie 
 

:  Nie sú dostupné žiadne údaje. 
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Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Účinky na plodnosť 
 

:  Poznámky: Tieto informácie nie sú k dispozícii. 
 

Účinky na vývoj plodu 
 

:  Poznámky: Tieto informácie nie sú k dispozícii. 
 

Reprodukčná toxicita - 
Hodnotenie 
 

:  Neočakáva sa žiadna reproduktívna toxicita. 
Nie sú dostupné žiadne údaje. 
Poznámky: Analogicky k produktu podobného zloženia. 
 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia 

Produkt: 

Poznámky : údaje sú nedostupné 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Poznámky : údaje sú nedostupné 
 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia 

Produkt: 

Poznámky : údaje sú nedostupné 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Poznámky : údaje sú nedostupné 
 

Toxicita po opakovaných dávkach 

Produkt: 

Poznámky : Tieto informácie nie sú k dispozícii. 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Poznámky : Tieto informácie nie sú k dispozícii. 
 

Aspiračná toxicita 

Produkt: 

údaje sú nedostupné 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Žiadna klasifikácia toxicity vdychovaním 
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11.2 Informácie o inej nebezpečnosti 

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 

Produkt: 

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že 
majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s 
článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením 
delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením 
Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej. 

 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1 Toxicita 

Produkt: 

Toxicita pre ryby 
 

:  Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Toxicita pre dafnie a ostatné 
vodné bezstavovce. 
 

:  Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Toxicita pre Řasy/vodní 
rostliny 
 

:  Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Toxicita pre ryby (Chronická 
toxicita) 
 

: Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Toxicita pre mikroorganizmy 
 

:   
Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Toxicita pre ryby 
 

:  LC50 (Ryba): 10 - 100 mg/l 
Expozičný čas: 96 h 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 203 
 

Toxicita pre dafnie a ostatné 
vodné bezstavovce. 
 

:  EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 10 - 100 mg/l 
Expozičný čas: 48 h 
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 202 
 

Toxicita pre Řasy/vodní 
rostliny 
 

:  Poznámky: Nepoužiteľné 
 

Toxicita pre mikroorganizmy 
 

:    
Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Toxicita pre ryby (Chronická 
toxicita) 
 

: Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Toxicita pre dafnie a ostatné 
vodné bezstavovce. 
(Chronická toxicita) 

: Poznámky: údaje sú nedostupné 
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Toxicita pre organizmy 
prebývajúce v zemi 
 

:  
Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Toxicita pre rastliny 
 

: Poznámky: Nepoužiteľné 
 

Sediment toxicity 
 

: Poznámky: Nepoužiteľné 
 

Toxicita pre suchozemské 
organizmy 
 

: Poznámky: Nepoužiteľné 
 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 

Produkt: 

Biologická odbúrateľnosť 
 

:  Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Biologická odbúrateľnosť 
 

:  Typ testu: aeróbny 
Výsledok: Nie ľahko biologicky odbúrateľný. 
 

Stabilita vo vode 
 

:  Poznámky: Pomaly hydrolyzuje. 
 

12.3 Bioakumulačný potenciál 

Produkt: 

Bioakumulácia 
 

:  Poznámky: údaje sú nedostupné 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Bioakumulácia 
 

:  Poznámky: Z dôvodu rozdeľovacieho koeficientu n-
oktanol/voda sa neočakáva hromadenie v organizme. 
 

12.4 Mobilita v pôde 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Distribúcia medzi úsekmi 
oblastí životného prostredia 
 

: Poznámky: Mierne mobilný v pôdach 
 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Produkt: 

Hodnotenie 
 

: Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za 
perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko 
perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 
0,1 % alebo vyššom. 
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Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Hodnotenie 
 

: Tato látka sa nepovažuje za stálu, hromadiacu sa v 
organizme alebo toxickú (PBT). 
 

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 

Produkt: 

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že 
majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s 
článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením 
delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením 
Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej. 

 

12.7 Iné nepriaznivé účinky 

Produkt: 

Určenie a dopady na životné 
prostredie 
 

:  údaje sú nedostupné 
 

Doplnkové ekologické 
informácie 
 

:  údaje sú nedostupné 
 

Zložky: 

Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride ((NH4)Cl) and formaldehyde: 

Doplnkové ekologické 
informácie 
 

:  Produkt sa nesmie dostať do kanalizácie, vodných tokov 
alebo do pôdy. 
 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1 Metódy spracovania odpadu 

Produkt :  Zneškodnite v súlade s miestnými predpismi. 
 

Znečistené obaly :  Zvážiť recykláciu. 
 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

Odsek 14.1 až 14.5 
 
 

ADR not restricted  
 

ADN not restricted  
 

RID not restricted  
 

IATA not restricted  
 

IMDG not restricted  
 
14.6 Špeciálne bezpečnostné opatrenia pre používateľov: 
 

Viď túto Kartu bezpečnostných údajov, odsek 6 až 8. 
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14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO 
 

Žiadna veľkoobjemová preprava v súlade so zákonníkom IBC. 
 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

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

REACH - Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a 
používania určitých nebezpečných látok, zmesí a 
výrobkov (Príloha XVII) 
 

: Podmienky obmedzenia je potrebné 
zohľadniť pre nasledovné záznamy: 
Číslo na zozname 3  

REACH - Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich 
veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii (článok 
59). 
 

: Nepoužiteľné 

Nariadenie (ES) č. 2037 o látkach, ktoré poškodzujú 
ozónovú vrstvu 
 

: Nepoužiteľné 

Nariadenie (EÚ) 2019/1021 o perzistentných 
organických látkach (prepracované znenie) 
 

: Nepoužiteľné 

Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 ktorým sa stanovujú 
pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi 
medzi Spoločenstvom a tretími krajinami 
 

: Nezakázaný ani obmedzený 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií 
 

: Nepoužiteľné 

REACH - Zoznam látok podliehajúcich autorizácii 
(Príloha XIV) 
 

: Nepoužiteľné 

 

Iné smernice.: 

Okrem údajov/ nariadení špecifikovaných v tejto kapitole, nie sú k dispozícii žiadne ďalšie 
informácie o bezpečnosti, zdraví a životnom prostredí. 
 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Pre látku alebo zložky preparácie, ktoré vytvárajú tento produkt nie je k dispozícii hodnotenie 
chemickej bezpečnosti (CSA). 

ODDIEL 16: Iné informácie 

Plný text H-prehlásení 

H302 : Škodlivý po požití. 
H412 : Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Plný text iných skratiek 

Acute Tox. : Akútna toxicita 
Aquatic Chronic : Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie 
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ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými 
vodnými tokmi; ADR - Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými 
cestnými trasami; AIIC - Austrálsky zoznam priemyselných chemikálií; ASTM - Americká 
Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácií, 
označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka, mutagénna 
látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre 
Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra 
pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x % 
reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS - 
Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou 
rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC - 
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú 
prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich 
nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej koncentrácie inhibítora; ICAO - 
Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v 
Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO - Medzinárodná 
námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO - 
Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; 
LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % 
testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu 
znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) 
účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol 
pozorovaný žiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaženia; NZIoC - Novozélandský zoznam 
chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad 
Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a 
jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR - 
(Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho 
Parlamentu a Rady o Registrácií, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; 
RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT - 
Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta bezpečnostných údajov; SVHC - látka 
vzbudzujúca veľmi veľké obavy; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TECI - Zoznam 
existujúcich chemických látok v Thajsku; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA 
- Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených 
Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne 

Ďalšie informácie 

Klasifikácia zmesi: Proces klasifikácie: 

Acute Tox. 4 H302 Výpočetná metóda 

Aquatic Chronic 3 H412 Výpočetná metóda 

 
 
 

Tieto informácie odpovedajú našim súčasným znalostiam a ich účelom je všeobecný popis našich 
produktov a ich možné použitie. Heubach nepreberá žiadnu záruku za úplnosť, správnosť, 
bezchybnosť a primeranosť týchto informácií a ich používanie. Užívateľ sám zodpovedá za 
posúdenie vhodnosti Heubach produktu pre určité použitie. Pokiaľ nebola inak uzavretá písomná 
dohoda, platia Heubach Všeobecné obchodné podmienky, ktoré týmito informáciami neboli 
zmenené alebo anulované. Práva tretích osôb treba dodržiavať. Zmena týchto informácií ako aj 
údaje o produkte predovšetkým na základe zmien zákonných ustanovení zostáva vždy 
vyhradená. Bezpečnostné listy, ktoré obsahujú bezpečnostné opatrenia pri skladovaní a 
zaobchádzaní s Heubach produktami, a ktoré treba dodržiavať, sú s dodávkou produktov k 
dispozícii. Pre dalšie informácie obráťte sa prosím na Heubach. 
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