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* ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku· 1.1 Identifikátor produktu· Obchodný názov: Arturo EP 6250  Comp. A· 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú· Sektor použitiaSU19   Stavebné a konštrukčné práceSU22   Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva, vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)Len pre profesionálnych užívateľov.· Kategória produktov PC9a   Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov· Použitie materiálu /zmesi 2-K EP rýchla penetrácia (Zložka A)· 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov· Výrobca/dodávateľ:HA – UZ market, s. r. o.Štrková 94, Žilina 010 01IČO 0036011282Tel. +421 41-56 55 540Fax.: +421 41- 500 60 14· Informačné oddelenie:HA – UZ market, s. r. o.Tel.: 0903720635E-mail: hlavka@ha-uz.sk· 1.4 Núdzové telefónne číslo:NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pracovisko -Nemocnica akad. L. Dérera, KramáreKlinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, SZU a UNBLimbová 5, 833 05 Bratislava24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 54 774 166e-mail: ntic@ntic.skODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti· 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi· Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008GHS09 životné prostredieAquatic Chronic 2 H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.GHS07Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Skin Sens. 1 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.· 2.2 Prvky označovania· Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.· Výstražné piktogramy GHS07, GHS09· Výstražné slovo Pozor· Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:Reakčný produkt: bisfenol-F-epichlórhydrínová živica s priemernou molekulovou hmotnosťou ≤700Reakčný produkt: bisfenol-A-epichlórhydrínová živica s priemernou molekulovou hmotnosťou ≤7001,6-Hexanediol diglycidyl ether (pokračovanie na strane 2) SK 



Strana: 2/8Karta bezpečnostných údajovpodľa 1907/2006/ES, Článok 31Dátum tlače: 11.03.2019 Revízia: 11.03.2019Číslo verzie 2Obchodný názov: Arturo EP 6250  Comp. A (pokračovanie zo strany 1)

48.0

· Výstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.· Bezpečnostné upozorneniaP273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používatekontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.· Ďalšie údaje:EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.· 2.3 Iná nebezpečnosť· Výsledky posúdenia PBT a vPvB· PBT: Nepoužiteľný· vPvB: NepoužiteľnýODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách· 3.2 Chemická charakteristika: Zmesi· Popis: Zmes z nižšie uvedených látok s nie nebezpečnými prísadami.· Nebezpečné obsiahnuté látky:CAS: 9003-36-5 Reakčný produkt: bisfenol-F-epichlórhydrínová živica s priemernoumolekulovou hmotnosťou ≤700 Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; SkinSens. 1, H317 50-75%CAS: 25068-38-6 Reakčný produkt: bisfenol-A-epichlórhydrínová živica s priemernoumolekulovou hmotnosťou ≤700 Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; SkinSens. 1, H317 10-<20%CAS: 16096-31-4 1,6-Hexanediol diglycidyl ether Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; AquaticChronic 3, H412 10-<20%· Ďalšie údaje: Znenie uvedených upozornení na nebezpečenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.* ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci· 4.1 Opis opatrení prvej pomoci· Všeobecné inštrukcie: Časti odevu znečistené výrobkom okamžite odstráňte.· Po vdýchnutí: Prívod čerstvého vzduchu, v prípade ťažkostí vyhľadať lekára.· Po kontakte s pokožkou: Okamžite umyť vodou a mydlom a poriadne opláchnuť.· Po kontakte s očami:Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody, následne konzultovať s lekárom.· Po prehltnutí: Nevyvolávať vracanie, okamžite privolať lekára.· 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Alergické prejavy· 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetreniaDbajte rovnako na údaje v karte bezpečnostných údajov  komponentu B.  SK (pokračovanie na strane 3)
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ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia· 5.1 Hasiace prostriedky· Vhodné hasiace prostriedky:CO₂ hasiaci prášok alebo rozstrekovaný vodný lúč. Rozsiahlejší požiar hasiť rozstrekovaným vodným lúčomalebo penou odolnou voči alkoholu.· Hasiace prostriedky nevhodné z bezpečnostného hľadiska: Vodný lúč.· 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesiNie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 5.3 Rady pre požiarnikov· Zvláštne ochranné prostriedky: Nasadiť ochrannú dýchaciu masku.* ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení· 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupyPoužívať ochranné prostriedky. Nechránené osoby udržať v bezpečnej vzdialenosti.Zabezpečiť dostatočné vetranie.· 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd.· 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:Zozbierať prostredníctvom materiálu sajúceho kvapalinu (piesok, kremelina, látky viažúce kyseliny,univerzálne pojivá, piliny).Kontaminovaný materiál likvidovať ako odpad podľa bodu 13.· 6.4 Odkaz na iné oddielyInformácie o bezpečnej manipulácii pozri kapitola 7.Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kapitolu 8.Informácie o likvidácii pozri kapitolu 13.ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie· 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanieNoste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť.Zabrániť styku s očami a pokožkou.Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín.Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky.· Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu: Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.· 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility· Skladovanie:· Požiadavky na skladovacie priestory a nádrže: Žiadne mimoriadne požiadavky.· Inštrukcie ohľadne spoločného skladovania: nevyžaduje sa· Ďalšie inštrukcie o podmienkach skladovania:Nádrže udržiavajte nepriedušne uzavreté.Chrániť pred vzdušnou vlhkosťou a vodou.Chrániť pred mrazom.· 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.* ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana· Ďalšie upozornenia týkajúce sa usporiadania technických zariadení: Žiadne ďalšie údaje, pozri bod 7.· 8.1 Kontrolné parametre· Súčasti kontrolovaných medzných hodnôt súvisiacich s pracoviskom:Produkt neobsahuje žiadne relevantné množstvá látok ovplyvňujúcich pracovisko, ktorých hraničné hodnotyby bolo potrebné kontrolovať. (pokračovanie na strane 4) SK 
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· 8.2 Kontroly expozície· Osobné ochranné prostriedky:· Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť.Zabrániť styku s očami a pokožkou.Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín.Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky.· Ochrana dýchania: Nie je nutné. Pri spracovaní však dbať na dobré vetranie pracoviska.· Ochrana rúk:Používať rukavice zo stabilného materiálu ( napr. nitril), ako aj úpletový materiál na zlepšeniepocitu pri nosení (EN 374)· Materiál rukavícButylkaučukNitrilový kaučukOdporúčaná hrúbka materiálu: ≥  0,5 mm· Penetračný čas materiálu rukavíc U výrobcu rukavíc zistiť presný čas lámavosti materiálu a dodržiavať ho.· Ochrana očí:Tesne priľnavé ochranné okuliare (EN 166)ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti· 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach· Všeobecné údaje· Vzhľad:Forma: kvapalnéFarba: rôzne, podľa sfarbenia· Zápach: slabý, charakteristický· Prahová hodnota zápachu: Neurčené.· hodnota pH (30 g/l) pri 20 °C: 11· Zmena skupenstvaTeplota topenia/tuhnutia: NeurčenýPočiatočná teplota varu a destilačný rozsah: neurčený· Teplota vzplanutia: > 200 °C· Horľavosť (tuhá látka, plyn): Nepoužiteľný· Teplota zapálenia: > 400 °C· Teplota rozkladu: Neurčené.· Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozápalný.· Výbušné vlastnosti: Produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti.· Rozsah výbušnosti:Spodná: Neurčené.Horná: Neurčené.· Tlak pary pri 20 °C: < 0,1 hPa· Hustota pri 20 °C: 1,1 g/cm3· Relatívna hustota Neurčené. (pokračovanie na strane 5) SK 
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· Hustota pár: Neurčené.· Rýchlosť odparovania Neurčené.· Rozpustnosť v / miešateľnosť sVoda: nemiešateľné resp. málo miešateľný· Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: Neurčené.· Viskozita:Dynamická pri 25 °C: 400-600 mPasKinematická: Neurčené.· 9.2 Iné informácie Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita· 10.1 Reaktivita Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 10.2 Chemická stabilita· Termický rozklad / podmienky na zabránenie rozkladu: Žiadny rozklad pri použití v zmysle určenia.· 10.3 Možnosť nebezpečných reakciíČiastočne veľmi prudké reakcie so zásadami ako aj mnohými organickými látkovými triedami akými súalkoholy alebo amíny.Polymerizácia s uvoľňovaním tepla.· 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 10.5 Nekompatibilné materiály:Chrániť pred kyslými a alkalickými materiálmi a rovnako okysličovadlami, aby sa zabránilo exotermnýmreakciám.· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:dráždivé plyny/paryPri vyšších teplotách môžu vznikať nebezpečné, rozkladajúce sa produkty ako kysličník uhličitý, kysličníkuhoľnatý, dym či kysličník dusnatý.* ODDIEL 11: Toxikologické informácie· 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch· Akútna toxicita Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.· Primárny dráždiaci účinok:· Poleptanie kože/podráždenie kožeDráždi kožu.· Vážne poškodenie očí/podráždenie očíSpôsobuje vážne podráždenie očí.· Respiračná alebo kožná senzibilizáciaMôže vyvolať alergickú kožnú reakciu.· Účinky CMR (karcinogénnosť, mutagénnosť a reprodukčná toxicita)· 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 expozíciaNa základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.· Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozíciaNa základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.· Aspiračná nebezpečnosť Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  SK (pokračovanie na strane 6)
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ODDIEL 12: Ekologické informácie· 12.1 Toxicita· Vodná toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 12.3 Bioakumulačný potenciál Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 12.4 Mobilita v pôde Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· Ekotoxické účinky:· Poznámka: Jedovatý pre ryby.· Ďalšie ekologické údaje:· Všeobecné údaje:Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.jedovatý pre vodné organizmyVo vodách taktiež jedovaté pre ryby a planktón.· 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB· PBT: Nepoužiteľný· vPvB: Nepoužiteľný· 12.6 Iné nepriaznivé účinky Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní· 13.1 Metódy spracovania odpadu· Odporúčanie:Produkt obsahuje látky ohrozujúce životné prostredie.Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.Nespracované zvyšky výrobku je nutné zneškodniť podľa miestnych úradných predpisov.· Nevyčistené obaly:· Odporúčanie:Kontaminované obaly optimálne vyprázdniť, po zodpovedajúcom vyčistení je ich možné opäť použiťODDIEL 14: Informácie o doprave· 14.1 Číslo OSN· ADR, IMDG, IATA UN3082· 14.2 Správne expedičné označenie OSN· ADR 3082  LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉPROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (Reakčný produkt:bisfenol-A-epichlórhydrínová živica s priemernoumolekulovou hmotnosťou ≤700)· IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LI QUI D,  N .O .S .  (Ep o xy  re s in s ) ,  MARI NEPOLLUTANT· IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S. (Epoxy resins)· 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu· ADR, IMDG, IATA· Trieda 9 Rôzne nebezpečné látky a predmety(pokračovanie na strane 7) SK 
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· Pokyny pre prípad nehody 9 · 14.4 Obalová skupina· ADR, IMDG, IATA III· 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:· Marine pollutant (Námorný znečisťovateľ): ÁnoSymbol (ryby a strom)· Osobitné označenie (ADR): Symbol (ryby a strom)· Osobitné označenie (IATA): Symbol (ryby a strom)· 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Pozor: Rôzne nebezpečné látky a predmety· Kemlerovo číslo (označujúce druh nebezpečenstva): 90· Číslo EMS: F-A,S-F· Stowage Category A · 14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy IIk dohovoru MARPOL a Kódexu IBC Nepoužiteľný· Preprava/ďalšie údaje:· ADR· Obmedzené množstvá (LQ): 5L· Prevozna skupina 3 · Tunelový obmedzovací kód E · UN "Model Regulation": UN 3082 LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉPROSTREDIE, KVAPALNÁ, I .  N. (REAKČNÝPRODUKT: BISFENOL-A-EPICHLÓRHYDRÍNOVÁŽIVICA S  PRIEMERNOU MOLEKULOVOUHMOTNOSŤOU ≤700), 9, III* ODDIEL 15: Regulačné informácie· 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životnéhoprostrediaNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii aobmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplneníniektorých smerníc Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňanariadenie EP a Rady1907/2006 REACHNariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesínazývané skrátene nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging).Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh.Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trhNariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickýmfaktorom pri práci v znení neskorších predpisovZákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorýchzákonov;Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznení neskorších predpisov;Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch; vyhláška MŽP SR č.284/2001Z.z. a č.409/2002 Z.z. ustanovujúca KatalógodpadovZákon č.478/2002  Z.z. o ovzdušíZákon č.184/2002 Z.z. o vodáchZákon č.261/2002 Z.z.  o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonovNariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickýmfaktorom pri práci v znení neskorších predpisov· Rady 2012/18/EÚ· Menované nebezpečné látky - PRÍLOHA I žiadna z obsiahnutých látok nie je na zozname(pokračovanie na strane 8) SK 
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· Kategória podľa Seveso E2  Nebezpečné pre vodné prostredie· Rady (ES) č. 1907/2006 PRÍLOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3· 15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.* ODDIEL 16: Iné informácieÚdaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu anezakladajú zmluvný právny vzťah.· Relevantné vetyH315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.· Doporučené obmedzenie použitia Len pre profesionálnych užívateľov.· Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Zaradenie zmesi založené vo všeobecnosti  na metóde výpočtu podľa aplikácie údajov o materiáloch v súlades Nariadením (ES) č 1272/2008.· Partner na konzultáciu:HA – UZ market, s. r. o.Tel.: 0903720635E-mail: hlavka@ha-uz.sk· Skratky a akronymy:RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning theInternational Transport of Dangerous Goods by Rail)ICAO: International Civil Aviation OrganisationADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the InternationalCarriage of Dangerous Goods by Road)IMDG: International Maritime Code for Dangerous GoodsIATA: International Air Transport AssociationGHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of ChemicalsEINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical SubstancesELINCS: European List of Notified Chemical SubstancesCAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)PBT: Persistent, Bioaccumulative and ToxicvPvB: very Persistent and very BioaccumulativeSkin Irrit. 2: Žieravosť/dráždivosť pre kožu – Kategória 2Eye Irrit. 2: Vážne poškodenie očí/podráždenie očí – Kategória 2Skin Sens. 1: Kožná senzibilizácia – Kategória 1Aquatic Chronic 2: Nebezpečnosť pre vodné prostredie - dlhodobá nebezpečnosť pre vodné prostredie – Kategória 2Aquatic Chronic 3: Nebezpečnosť pre vodné prostredie - dlhodobá nebezpečnosť pre vodné prostredie – Kategória 3· * Údaje zmenené oproti predchádzajúcej verzii    SK 
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* ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku· 1.1 Identifikátor produktu· Obchodný názov: Arturo EP 6250  Comp. B· 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú· Sektor použitiaSU19   Stavebné a konštrukčné práceSU22   Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva, vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)Len pre profesionálnych užívateľov.· Kategória produktov PC9a   Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov· Použitie materiálu /zmesi 2-K EP rýchla penetrácia (Zložka B)· 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov· Výrobca/dodávateľ:HA – UZ market, s. r. o.Štrková 94, Žilina 010 01IČO 0036011282Tel. +421 41-56 55 540Fax.: +421 41- 500 60 14· Informačné oddelenie:HA – UZ market, s. r. o.Tel.: 0903720635E-mail: hlavka@ha-uz.sk· 1.4 Núdzové telefónne číslo:NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pracovisko -Nemocnica akad. L. Dérera, KramáreKlinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, SZU a UNBLimbová 5, 833 05 Bratislava24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 54 774 166e-mail: ntic@ntic.skODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti· 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi· Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008GHS08 nebezpečnosť pre zdravieRepr. 2 H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.GHS05 korozívnosťSkin Corr. 1B H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.GHS09 životné prostredieAquatic Chronic 2 H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.GHS07Skin Sens. 1 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. (pokračovanie na strane 2) SK 
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STOT SE 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.· 2.2 Prvky označovania· Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.· Výstražné piktogramy GHS05, GHS07, GHS08, GHS09· Výstražné slovo Nebezpečenstvo· Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:Reaction products of paraformaldehyde with 4-tert-butylphenol and 1,3-phenylenedimethanaminetrimethylhexane-1,6-diamine· Výstražné upozorneniaH314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.· Bezpečnostné upozorneniaP201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované častiodevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používatekontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.· 2.3 Iná nebezpečnosť· Výsledky posúdenia PBT a vPvB· PBT: Nepoužiteľný· vPvB: NepoužiteľnýODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách· 3.2 Chemická charakteristika: Zmesi· Popis: Zmes z nižšie uvedených látok s nie nebezpečnými prísadami.· Nebezpečné obsiahnuté látky:Reaction products of paraformaldehyde with 4-tert-butylphenol and 1,3-phenylenedimethanamine Repr. 2, H361;  Skin Corr. 1B, H314;  Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 75-100%CAS: 25620-58-0 trimethylhexane-1,6-diamine Skin Corr. 1B, H314;  Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 10-<20%· Ďalšie údaje: Znenie uvedených upozornení na nebezpečenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci· 4.1 Opis opatrení prvej pomoci· Všeobecné inštrukcie: Časti odevu znečistené výrobkom okamžite odstráňte.· Po vdýchnutí: Prívod čerstvého vzduchu, v prípade ťažkostí vyhľadať lekára.· Po kontakte s pokožkou: Okamžite umyť vodou a mydlom a poriadne opláchnuť. (pokračovanie na strane 3) SK 
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· Po kontakte s očami:Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody, následne konzultovať s lekárom.· Po prehltnutí: Nevyvolávať vracanie, okamžite privolať lekára.· 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Alergické prejavy· 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetreniaNie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia· 5.1 Hasiace prostriedky· Vhodné hasiace prostriedky:CO₂ hasiaci prášok alebo rozstrekovaný vodný lúč. Rozsiahlejší požiar hasiť rozstrekovaným vodným lúčomalebo penou odolnou voči alkoholu.· Hasiace prostriedky nevhodné z bezpečnostného hľadiska: Vodný lúč.· 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesiNie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 5.3 Rady pre požiarnikov· Zvláštne ochranné prostriedky: Nasadiť ochrannú dýchaciu masku.* ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení· 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupyPoužívať ochranné prostriedky. Nechránené osoby udržať v bezpečnej vzdialenosti.Zabezpečiť dostatočné vetranie.· 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd.· 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:Použiť neutralizačný prostriedok.Zozbierať prostredníctvom materiálu sajúceho kvapalinu (piesok, kremelina, látky viažúce kyseliny,univerzálne pojivá, piliny).Kontaminovaný materiál likvidovať ako odpad podľa bodu 13.· 6.4 Odkaz na iné oddielyInformácie o bezpečnej manipulácii pozri kapitola 7.Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kapitolu 8.Informácie o likvidácii pozri kapitolu 13.ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie· 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanieNoste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť.Zabrániť styku s očami a pokožkou.Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín.Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky.· Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu: Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.· 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility· Skladovanie:· Požiadavky na skladovacie priestory a nádrže: Žiadne mimoriadne požiadavky.· Inštrukcie ohľadne spoločného skladovania: nevyžaduje sa· Ďalšie inštrukcie o podmienkach skladovania:Nádrže udržiavajte nepriedušne uzavreté.Chrániť pred mrazom.· 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.  SK (pokračovanie na strane 4)
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* ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana· Ďalšie upozornenia týkajúce sa usporiadania technických zariadení: Žiadne ďalšie údaje, pozri bod 7.· 8.1 Kontrolné parametre· Súčasti kontrolovaných medzných hodnôt súvisiacich s pracoviskom:Produkt neobsahuje žiadne relevantné množstvá látok ovplyvňujúcich pracovisko, ktorých hraničné hodnotyby bolo potrebné kontrolovať.· 8.2 Kontroly expozície· Osobné ochranné prostriedky:· Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť.Zabrániť styku s očami a pokožkou.Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín.Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky.· Ochrana dýchania: Nie je nutné. Pri spracovaní však dbať na dobré vetranie pracoviska.· Ochrana rúk:Používať rukavice zo stabilného materiálu ( napr. nitril), ako aj úpletový materiál na zlepšeniepocitu pri nosení (EN 374)· Materiál rukavícButylkaučukNitrilový kaučukOdporúčaná hrúbka materiálu: ≥  0,5 mm· Penetračný čas materiálu rukavíc U výrobcu rukavíc zistiť presný čas lámavosti materiálu a dodržiavať ho.· Ochrana očí:Tesne priľnavé ochranné okuliare (EN 166)ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti· 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach· Všeobecné údaje· Vzhľad:Forma: kvapalnéFarba: žltkastý· Zápach: rybovitý· Prahová hodnota zápachu: Neurčené.· hodnota pH: Neurčené.· Zmena skupenstvaTeplota topenia/tuhnutia: NeurčenýPočiatočná teplota varu a destilačný rozsah: neurčený· Teplota vzplanutia: > 100 °C· Horľavosť (tuhá látka, plyn): Nepoužiteľný· Teplota zapálenia: > 350 °C· Teplota rozkladu: Neurčené.· Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozápalný. (pokračovanie na strane 5) SK 
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· Výbušné vlastnosti: Produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti.· Rozsah výbušnosti:Spodná: Neurčené.Horná: Neurčené.· Tlak pary pri 20 °C: < 0,1 hPa· Hustota pri 20 °C: 1 g/cm3· Relatívna hustota Neurčené.· Hustota pár: Neurčené.· Rýchlosť odparovania Neurčené.· Rozpustnosť v / miešateľnosť sVoda: nemiešateľné resp. málo miešateľný· Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: Neurčené.· Viskozita:Dynamická pri 20 °C: 160-240 mPasKinematická: Neurčené.· 9.2 Iné informácie Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita· 10.1 Reaktivita Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 10.2 Chemická stabilita· Termický rozklad / podmienky na zabránenie rozkladu: Žiadny rozklad pri použití v zmysle určenia.· 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií Silná exotermická reakcia s kyselinami.· 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 10.5 Nekompatibilné materiály: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:leptavé plyny/paryPri vyšších teplotách môžu vznikať nebezpečné, rozkladajúce sa produkty ako kysličník uhličitý, kysličníkuhoľnatý, dym či kysličník dusnatý.* ODDIEL 11: Toxikologické informácie· 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch· Akútna toxicita Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.· Hodnoty LD/LC50 rozhodujúce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):CAS: 25620-58-0 trimethylhexane-1,6-diamineorálne LD50 900 mg/kg (rat)· Primárny dráždiaci účinok:· Poleptanie kože/podráždenie kožeSpôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.· Vážne poškodenie očí/podráždenie očíSpôsobuje vážne poškodenie očí.· Respiračná alebo kožná senzibilizáciaMôže vyvolať alergickú kožnú reakciu.· Účinky CMR (karcinogénnosť, mutagénnosť a reprodukčná toxicita)Tento výrobok obsahuje zložky, ktoré sú teratogénne, alebo môže poškodiť nenarodené dieťa.· Mutagenita zárodočných buniek Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.· Karcinogenita Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.· Reprodukčná toxicitaPodozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (pokračovanie na strane 6) SK 
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· Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozíciaMôže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.· Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozíciaNa základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.· Aspiračná nebezpečnosť Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.ODDIEL 12: Ekologické informácie· 12.1 Toxicita· Vodná toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 12.3 Bioakumulačný potenciál Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· 12.4 Mobilita v pôde Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.· Ekotoxické účinky:· Poznámka: Jedovatý pre ryby.· Ďalšie ekologické údaje:· Všeobecné údaje:Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.jedovatý pre vodné organizmyVo vodách taktiež jedovaté pre ryby a planktón.· 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB· PBT: Nepoužiteľný· vPvB: Nepoužiteľný· 12.6 Iné nepriaznivé účinky Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní· 13.1 Metódy spracovania odpadu· Odporúčanie:Produkt obsahuje látky ohrozujúce životné prostredie.Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.Nespracované zvyšky výrobku je nutné zneškodniť podľa miestnych úradných predpisov.· Nevyčistené obaly:· Odporúčanie:Kontaminované obaly optimálne vyprázdniť, po zodpovedajúcom vyčistení je ich možné opäť použiťODDIEL 14: Informácie o doprave· 14.1 Číslo OSN· ADR, IMDG, IATA UN2735· 14.2 Správne expedičné označenie OSN· ADR 2735 POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N. (1,3-C y k l o h e x á n d i m e t á n a m í n ,T R I M E T Y L H E X A M E T Y L É N D I A M Í N ) ,OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE· IMDG, IATA POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-p h e n y l e n e b i s ( m e t h y l a m i n e ) ,TRIMETHYLHEXAMETHYLENEDIAMINES)(pokračovanie na strane 7) SK 
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· 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu· ADR· Trieda 8 Žieravé látky· Pokyny pre prípad nehody 8 · IMDG, IATA· Class 8 Žieravé látky· Label 8 · 14.4 Obalová skupina· ADR, IMDG, IATA III· 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:· Marine pollutant (Námorný znečisťovateľ): Áno· Osobitné označenie (ADR): Symbol (ryby a strom)· 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Pozor: Žieravé látky· Kemlerovo číslo (označujúce druh nebezpečenstva): 80· Číslo EMS: F-A,S-B· Segregation groups Alkalis· Stowage Category A · Segregation Code SG35 Stow "separated from" acids.· 14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy IIk dohovoru MARPOL a Kódexu IBC Nepoužiteľný· Preprava/ďalšie údaje:· ADR· Obmedzené množstvá (LQ): 5L· Prevozna skupina 3 · Tunelový obmedzovací kód E · UN "Model Regulation": UN 2735 POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N.( 1 , 3 - C Y K L O H E X Á N D I M E T Á N A M Í N ,TRIMETYLHEXAMETYLÉNDIAMÍN),  8 ,  I I I ,OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE* ODDIEL 15: Regulačné informácie· 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životnéhoprostrediaNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii aobmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplneníniektorých smerníc Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňanariadenie EP a Rady1907/2006 REACHNariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesínazývané skrátene nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging).Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh.Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trhNariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým(pokračovanie na strane 8) SK 
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faktorom pri práci v znení neskorších predpisovZákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorýchzákonov;Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznení neskorších predpisov;Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch; vyhláška MŽP SR č.284/2001Z.z. a č.409/2002 Z.z. ustanovujúca KatalógodpadovZákon č.478/2002  Z.z. o ovzdušíZákon č.184/2002 Z.z. o vodáchZákon č.261/2002 Z.z.  o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonovNariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickýmfaktorom pri práci v znení neskorších predpisov· Rady 2012/18/EÚ· Menované nebezpečné látky - PRÍLOHA I žiadna z obsiahnutých látok nie je na zozname· Kategória podľa Seveso E2  Nebezpečné pre vodné prostredie· Rady (ES) č. 1907/2006 PRÍLOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3· 15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.* ODDIEL 16: Iné informácieÚdaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu anezakladajú zmluvný právny vzťah.· Relevantné vetyH302 Škodlivý po požití.H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.· Doporučené obmedzenie použitia Len pre profesionálnych užívateľov.· Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Zaradenie zmesi založené vo všeobecnosti  na metóde výpočtu podľa aplikácie údajov o materiáloch v súlades Nariadením (ES) č 1272/2008.· Partner na konzultáciu:HA – UZ market, s. r. o.Tel.: 0903720635E-mail: hlavka@ha-uz.sk· Skratky a akronymy:RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning theInternational Transport of Dangerous Goods by Rail)ICAO: International Civil Aviation OrganisationADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the InternationalCarriage of Dangerous Goods by Road)IMDG: International Maritime Code for Dangerous GoodsIATA: International Air Transport AssociationGHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of ChemicalsEINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical SubstancesELINCS: European List of Notified Chemical SubstancesCAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)LC50: Lethal concentration, 50 percentLD50: Lethal dose, 50 percentPBT: Persistent, Bioaccumulative and ToxicvPvB: very Persistent and very BioaccumulativeAcute Tox. 4: Akútna toxicita – Kategória 4Skin Corr. 1B: Žieravosť/dráždivosť pre kožu – Kategória 1BEye Dam. 1: Vážne poškodenie očí/podráždenie očí – Kategória 1Skin Sens. 1: Kožná senzibilizácia – Kategória 1Repr. 2: Reprodukčná toxicita – Kategória 2STOT SE 3: Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia) – Kategória 3 (pokračovanie na strane 9) SK 
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Aquatic Chronic 2: Nebezpečnosť pre vodné prostredie - dlhodobá nebezpečnosť pre vodné prostredie – Kategória 2· * Údaje zmenené oproti predchádzajúcej verzii    SK 
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