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ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 
  

1.1 Identifikátor produktu  

Názov prípravku: REPELENT sprej FORTE 

Ďalšie názvy prípravku: Nie sú uvedené. 

  

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

Použitie prípravku: Biocídny prípravok typu PT 19, repelentný prípravok na odpudzovanie 

komárov, kliešťov, ovadov a muchničiek. 

Nedoporučené použitie: Nie je stanovené 

  

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

 Meno alebo obchodné meno dodávateľa: 

Adresa: 

Telefón/fax: 

Adresa elektronickej pošty osoby 

zodpovednej za kartu bezpečnostných 

údajov:: 

ALPA, a.s.,  

Hornoměstská 378, 594 25  Velké Meziříčí, Česká republika  
 +420 566 521 401-3 / +420 566 523 670 

alpa@alpa.cz 

  

1.4 Núdzové telefónne číslo 
 Toxikologické informačné stredisko, Limbová 5, 833 05 Bratislava 

Telefón: +421 2 5465 2307, Fax: +421 2 5477 4605,  

Mobil: +421 911 166 066, E-mail: ntic@ntic.sk 

  

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 
  

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

 Klasifikácia prípravku podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) * 

Flam. liq. 2, H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 

Eye irrit. 2, H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Aquatic chronic 3, H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

2.2 Prvky označovania  

Označenie prípravku podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

Výstražný piktogram:   

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo. 

Výstražné upozornenie: 

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenie: 

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. 

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky mydlom a vodou. 

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

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

P501    Zneškodnite obsah/nádobu .... 

Poznámka: Kódy výstražných a bezpečnostných upozornení nemusí byť na označení uvedené. 
 

Doplnkové označenie: Obal so zvyškom náplne odstráňte ako nebezpečný odpad. Prázdny obal 
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odovzdajte do separovaného zberu druhotných surovín. 

 
Špecifické požiadavky na obal: Obal prípravku ponúkaného verejnosti by mal byť vybavený 

hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. 

2.3 Iná nebezpečnosť 

 Nie je stanovené. 

  

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
  

3.1. Látky – prípravok nie je látkou 
  

3.2. Zmesi 

Prípravok obsahuje nasledujúce nebezpečné zložky, ktoré musia byť uvedené v karte bezpečnostných 

údajov: 
  

 Názov zložky INCI názov CAS EINECS Obsah [%] 

 Ethanol, 

denaturovaný 

Alcohol Denat. 64-17-5 200-578-6 < 65 

 CLP: Flam. Liq. 2, H225; Eye irrit. 2, H319 (C>50 %) 

 Diethyltoluamid Diethyl Toluamide 134-62-3 205-149-7 28,0 

 CLP: Acute tox. 4, H302; Skin irrit. 2, H315; Eye irrit. 2, H319; Aquatic chronic 3, H412 

 Ľadová rieka Parfum zmes - 0,3 

 Žiadna zložka parfumu nie je prítomná v individuálnej koncentrácii vyššej než 0,0025%. 
  

 Význam symbolov, skratiek a znenie H-viet je uvedené v oddiele 16. 

  

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
  

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

 Pri nadýchaní: Čo najskôr ukončite vdychovanie aerosólu prípravku a vyveďte postihnutého 

na čerstvý vzduch. 

 Pri zasiahnutí 

očí: 

Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Ak sú nasadené kontaktné šošovky, 

vyberte ich, pokiaľ sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva 

podráždenie očí, vyhľadajte lekársku pomoc. 

 Pri zasiahnutí 

kože: 

Výrobok je určený na kožnú aplikáciu. Pokiaľ by bol aplikovaný na poranenú kožu 

a vyvolával bolestivú reakciu, postihnuté miesto dobre opláchnite pitnou vodou. 

 Pri požití: Riziko požitia výrobku dodávaného v rozstrekovacom obale je veľmi malé. Pokiaľ 

by napriek tomu došlo k požitiu výrobku, dajte postihnutému vypiť pohár vody 

a vyhľadajte pomoc lekára. 

  

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  
 Pri preniknutí do očí vyvoláva pocity pálenia a slzenie. Pri zasiahnutí poranených miest na koži 

vyvoláva pocity pálenia. 

  

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
 Potreba okamžitej lekárskej starostlivosti sa nepredpokladá. 

  

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
  

5.1 Hasiace prostriedky 
 Vhodné hasivá: Rozptýlený prúd vody, hasiaca pena. 

 Nevhodné hasivá: Sústredený prúd vody. 

  

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
 Pri zahriatí neporušeného obalu s výrobkom na vysokú teplotu sa môže vo vnútri zvýšiť tlak, ktorý 
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následne tlakom pár obal roztrhne. Uvoľnené pary môžu vytvárať horľavé a výbušné zmesi pár 

so vzduchom. 

   

5.3 Rady pre požiarnikov 

 Pri hasení používať ochranný oblek, rukavice a izolačný dýchací prístroj alebo masku s ochranným 

filtrom proti organickým parám. 

  

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
   

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
 Odstrániť zdroje možného zapálenia. Vzdialiť z miesta úniku osoby nezúčastňujúce sa odstraňovania 

následkov úniku. Používať osobné ochranné prostriedky podľa oddielu 8. 
  

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
 Zamedziť úniku výrobku do pôdy a do vodného prostredia.  
  

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 
 Malé úniky treba nechať vsiaknuť do nasiakavého materiálu (najlepšie nehorľavého) a uložiť do nádoby 

na odpad. Veľké úniky výrobku podľa potreby zadržať, odčerpať alebo nechať vsiaknuť do nasiakavého 

nehorľavého materiálu. Zozbieraný produkt uložiť do označených nádob na odpad a odovzdať 

na odstránenie oprávnenej osobe ako nebezpečný odpad.  

 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

Odstránenie viď oddiel 13. 

 

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
  

7.1. Bezpečnostné opatrenie na bezpečné zaobchádzanie 

 Pri manipulácii s hotovými výrobkami je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom. S väčšími 

množstvami výrobku manipulovať v priestoroch s nepriepustnou podlahou. Používať záchytné vane 

pod skladovacími a manipulačnými plochami. 
  

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

 Skladovať pri teplote +5 až +25 oC mimo dosahu detí, potravín a krmív a zdrojov zapálenia. 

 Skladovacie priestory musia spĺňať požiadavky na sklady horľavých kvapalín nebezpečných vodnému 

prostrediu. 
  

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia  

 Prípravok je určený na ochranu nekrytých častí tela pred komármi, kliešťami, ovadmi a muchničkami. 

 Možno ho aplikovať na nechránené miesta pokožky, textil i obuv. Po holení použiť najskôr o 1 až 2 

hodiny. Prípravkom ošetrenú pokožku nevystavovať slnečnému žiareniu. Po návrate z vonkajšieho 

prostredia ošetrenú pokožku čo najskôr umyť vodou a mydlom. Nesmú používať deti do 12 rokov. Pri 

aplikácii nejesť, nepiť a nefajčiť! Ďalšie podrobnosti sú uvedené na etikete výrobku. 

  

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA  
  

8.1. Kontrolné parametre 

Nariadením vlády č. 361/2007 Zb., v platnom znení sú stanovené v zložke prípravku nasledujúce 

hodnoty najvyšších prípustných koncentrácií (NPK-P) a prípustných expozičných limitov (PEL): 

Etanol (CAS 64-17-5):  NPK-P:   3 000 mg/m3 

 PEL: 1 000 mg/m3 
  

8.2. Kontroly expozície 
  

8.2.1. Kontrola expozície na pracovisku 

 Sklady väčšieho množstva zabalených výrobkov by mali byť z preventívnych dôvodov vybavené 

vetraním. V blízkosti pracoviska by mala byť k dispozícii možnosť výplachu očí pre prípad ich 
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nebezpečného zasiahnutia prípravkom. 

 Ochrana dýchacích ciest: Pri manipulácii so zabaleným výrobkom nie je ochrana dýchacích  

ciest potrebná. V prípade havarijného úniku väčšieho množstva 

výrobku a pri prekročení prípustných koncentrácií etanolu 

na pracovisku použite ochrannú masku s filtrom proti organickým 

parám. 

 Ochrana rúk: Pri dlhodobom styku rúk s prípravkom použite gumové rukavice. 

 Ochrana zraku: Proti nebezpečnému zasiahnutiu očí prípravkom použite ochranné 

okuliare alebo štít. 

 Ochrana kože: Pracovný odev. 

8.2.2. Kontrola environmentálnej expozície 

 Nevypúšťať do vodného prostredia a do pôdy. Havarijné úniky odstraňovať postupom uvedeným 

v oddiele 6.  

  

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
  

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

 Vzhľad: Číra, bezfarbá až svetložltá kvapalina. 

 Vôňa: Svieža. 

 Bod topenia/tuhnutia: Nižší než 0 °C. 

 Bod varu: Vyšší než 78 °C. 

 Bod vzplanutia: 17±0,5 °C 

 Bod vznietenia: Nebol stanovený. 

 Rýchlosť odparovania: Nebola stanovená. 

 Horľavosť: Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. 

 Dolná medza výbušnosti  3,3 % obj. (etanol) 

 Tenzia pár: 5333 Pa pri 19 °C (etanol) 

 Hustota pár: Nebola stanovená. 

 Rýchlosť odparovania: Nebola stanovená. 

 Relatívna hustota: 878 kg/m3 

 Rozpustnosť  

  - vo vode: Úplne rozpustná. 

  - v tukoch: Nebola stanovená. 

 Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: -0,32 (etanol) 

 Viskozita: Nebola stanovená. 

 Oxidačné vlastnosti: Nemá. 

 Výbušné vlastnosti: Nemá. 
  

9.2 Iné informácie 

 Obsah VOC    cca 65 % 
  

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 
  

10.1 Reaktivita 

 Prípravok nepodlieha nebezpečným reakciám. 

10.2 Chemická stabilita 

 Pri predpísanom spôsobe skladovania a manipulácie je produkt stabilný. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 

 Prípravok nevykazuje pri odporúčanom spôsobe používania a skladovania nebezpečné reakcie. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

 Chráňte pred nadmerným a dlhodobým zahrievaním, môže dôjsť k úniku pár etanolu, ktoré 

so vzduchom tvoria výbušnú zmes. 

10.5 Nekompatibilné materiály 

 Silné kyseliny, silné zásady, silné oxidačné činidlá. 
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10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

 Pri čiastočnom tepelnom rozklade za prítomnosti kyslíka môžu vznikať toxické produkty oxidácie 

a štiepenie organických zložiek prípravku. Pri úplnej oxidácii vzniká voda, oxidy uhlíka a oxidy 

dusíka. 

  

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
  

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 
 

Toxikologické účinky prípravku: 

Prípravok nebol toxikologicky testovaný s výnimkou overenia dráždivých účinkov testom 

na ľudských dobrovoľníkoch. Testom bolo preukázané, že prípravok nemá dráždivé účinky 

na kožu. Protokol o uskutočnení testu je vo vlastníctve výrobcu. 

Ostatné nebezpečné účinky prípravku boli posúdené konvenčnou metódou klasifikácie zmesí podľa 

smernice 1999/45/ES a podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. 

 

Toxikologické účinky zložiek zmesí: 

Etanol (CAS 64-17-5) 

Akútna toxicita:  LD50 (orl, potkan) = 7060 mg/kg  

 LD50 (derm, králik) = 6300 mg/kg 

 LC50 (inh., potkan) = 20 g/m3 

Poleptanie/podráždenie kože: Nedráždi. 

Vážne poškodenie/podráždenie očí: Vo vysokej koncentrácii vážne dráždi oči. 

Senzibilizácia kože/dýchacích orgánov: Nemá senzibilizačné účinky na morčatá. 

Toxicita pri opakovanej dávke: Pri dlhodobej expozícii vysokým dávkam látky môže dôjsť k potlačeniu 

funkcií centrálneho nervového systému a k navodeniu narkotických účinkov, poškodzuje pečeň. Tieto 

účinky sú spojované s konzumáciou alkoholu a neprejavujú sa pri expozičných dávkach obvyklých 

pri používaní etanolu ako priemyselnej chemikálie. Dávky vyvolávajúce uvedené účinky sú vyššie než 

limitné dávky, ktoré sú dôvodom na klasifikáciu látky ako toxickej pri opakovanej expozícii. 

Karcinogenita: Nie je látkou prispievajúcou ku zvýšeniu výskytu rakoviny pri profesionálnej expozícii.  

Mutagenita: Nemá genotoxické účinky pri dávkach zvyčajných pri profesionálnej expozícii. 

Reprodukčná toxicita: Nie je látkou so známymi toxickými účinkami na reprodukciu pri expozičných 

dávkach obvyklých pri profesionálnej expozícii. 

DEET (CAS 134-62-3) 

Akútna toxicita:  LD50 (orl, potkan) = 1950 mg/kg 

 LD50 (derm, králik) = 3180 mg/kg 

 LC50 (inh., potkan) = 750 ppm 

Poleptanie/podráždenie kože: Dráždi kožu. 

Vážne poškodenie/podráždenie očí: Vážne dráždi oči 

Senzibilizácia kože/dýchacích orgánov: Nemá senzibilizačné účinky 

Toxicita pri opakovanej dávke: Nevykazuje nebezpečné účinky pri opakovanej dávke v rozmedzí dávok, 

ktoré sú dôvodom na klasifikáciu látky ako nebezpečnej pre zdravie pri opakovaných dávkach 

Karcinogenita: Nie je považovaná za látku prispievajúcu ku zvýšeniu pravdepodobnosti výskytu 

rakoviny. 

Mutagenita: Nie je považovaná za látku vyvolávajúcu mutácie. 

Toxicita pri reprodukcii: Nie je považovaná za látku poškodzujúcu v tele matky plod alebo reprodukčné 

schopnosti. 

  

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
  

12.1. Toxicita 

 
Toxicita prípravku: Nebola experimentálne zisťovaná. 
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Toxicita zložiek prípravku: 

DEET (CAS 134-62-3) 

Krátkodobá toxicita na rybách:  LC50 (96 h, pstruh dúhový) = 71,25 mg/l 

 LC50 (96 h, čerebľa) = 110 mg/l 

Toxicita pre dafnie:  IC50 (48 h, dafnia) = 56 – 100 mg/l 

Etanol (CAS č. 64-17-5)  

Krátkodobá toxicita pre ryby: LC50 > 10000 mg/l/48 h 

Krátkodobá toxicita pre dafnie: IC50 > 10000 mg/l/24 h 

Krátkodobá toxicita pre riasy: EC50 = 9310 mg/l 

Krátkodobá toxicita pre baktérie: EC50 (Pseudomonas putida) = 2700 mg/l/16 h 
  

12.2. Perzistencia a degradovatelnosť 
 DEET(CAS 134-62-3) je podľa záznamu v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 považovaný 

za látku nespĺňajúcu kritériá ľahkej biologickej rozložiteľnosti. Pri hodnotení DEET podľa smernice 

98/8/ES o biocídoch vyslovil hodnotiaci štát záver, že na základe nových poznatkov možno považovať 

DEET za látku spĺňajúcu kritériá ľahkej rozložiteľnosti. Pri klasifikácii DEET a prípravku REPELENT 

sprej FORTE je rešpektovaná formálna záväznosť klasifikácie DEET podľa zoznamu harmonizovaných 

klasifikácií.  

Etanol je ľahko rozložiteľná látka. 
  

12.3. Bioakumulačný potenciál 

 Žiadna zložka prípravku nevykazuje vysokú mieru bioakumulácie. 
  

12.4. Mobilita v pôde 

 Samotná DEET je látka veľmi málo rozpustná vo vode. Rozpustnosť DEETu podporuje etanol. V zmesi 

s etanolom môže DEET v pôde ľahko migrovať. Po odparení etanolu je pohyblivosť DEETu v pôde 

malá. 
  

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

 Žiadna zložka prípravku nie je považovaná za PBT alebo vPvB látku. 
  

12.6. Iné nepriaznivé účinky 

 Iné nepriaznivé účinky na životné prostredie sa u zložiek prípravku nepredpokladajú. 

  

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
  

13.1 Metódy spracovania odpadu 
 

Odporučený postup odstraňovania odpadu látky/zmesi: Nevyužiteľný odpad odstraňovať ako 

nebezpečný odpad spálením v spaľovni nebezpečných odpadov. Neodstraňovať v zmesi spolu 

s komunálnymi odpadmi. 

Odporučený postup odstraňovania odpadových obalov znečistených látkou/zmesou: Obaly 

znečistené zvyškami výrobku je nutné odstraňovať ich odovzdaním oprávnenej osobe ako nebezpečný 

odpad. Konečné odstránenie odpadu znečistených obalov je možné ich spálením alebo uložením 

na skládku nebezpečných odpadov.  

Odporučený postup odstraňovania úplne vyprázdnených obalov: Úplne prázdne obaly možno 

odstrániť ich odložením do systému zberu komunálneho odpadu alebo do systému zberu 

recyklovateľných odpadov. 

Špeciálne opatrenie pri nakladaní s odpadmi: Pri dočasnom zhromažďovaní odpadu prípravku 

a znečistených obalov je nutné zohľadniť, že výrobok je látka vode nebezpečná. 

Predpisy upravujúce hlavné podmienky zaobchádzania s odpadmi: Zákon č. 185/2001 Zb., 

o odpadoch, v platnom znení a jeho vykonávacia vyhláška. 

 

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 
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14.1. Číslo OSN: UN 1266 
  

14.2 Správne expedičné označenie OSN: VÝROBKY KOZMETICKÉ s horľavými rozpúšťadlami. 
  

14.3 Trieda, resp. triedy  nebezpečnosti pre dopravu: 3 
  

14.4 Obalová skupina: II 
  

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nie. 
  

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Nie sú. 
  

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC: 

Nerelevantné. 

  

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
  

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

a životného prostredia 
 

Európske nariadenia (v platnom znení): 

Nariadenie (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní: prípravok 

podlieha tomuto nariadeniu; účinná látka je schválená na použitie v repelentných prostriedkoch  

k 1. 11. 2015.  

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH): prípravok neobsahuje látky zaradené na zoznam kandidátov 

na povolenie, ani látky podliehajúce povoleniu alebo prísnemu obmedzeniu; na prípravok musí byť 

spracovaný bezpečnostný list podľa čl. 31 tohto nariadenia; na účinné biocídne látky zaradené 

do programu ich posúdenia podľa smernice 98/8/ES sa vzťahuje výnimka z požiadaviek na ich 

registráciu. 

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP): prípravok podlieha požiadavkám na klasifikáciu, balenie 

a označovanie chemických zmesí podľa tohto nariadenia. 

Nariadenie (ES) č. 2037/2000 (o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu): prípravok neobsahuje látky, 

ktoré podliehajú požiadavkám tohto nariadenia. 

Nariadenie (ES) č. 850/2004 (o perzistentných organických znečisťujúcich látkach): prípravok 

neobsahuje látky, ktoré podliehajú požiadavkám tohto nariadenia. 

Nariadenie (ES) č. 649/2014 (o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií): prípravok neobsahuje látky, 

ktoré podliehajú požiadavkám tohto nariadenia. 

Nariadenie (ES) č. 648/2004 (detergenty): prípravok nepodlieha tomuto nariadeniu. 

Slovenské právne predpisy (v platnom znení): 

Zákon č. 319/2013 Z.z. (biocídny zákon): Ministerstvo hospodárstva rozhoduje o autorizácii biocídneho 

výrobku 

Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií: prípravok spĺňa kritériá 

nebezpečnosti horľavosťou a musí byť zohľadnený pri výpočte celkového umiestneného množstva 

nebezpečných látok na účely tohto zákona. 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci: prípravok obsahuje zložku so 

stanovenými expozičnými parametrami na pracovisku. 

Medzinárodné dohody (v platnom znení): 

Dohoda ADR o cestnej preprave nebezpečného tovaru: Výrobok podlieha predpisom na cestnú prepravu 

nebezpečného tovaru. 
  

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

 Pre výrobok bolo vypracované posúdenie chemickej bezpečnosti pre potreby jeho povolenia podľa 

nariadenia (EU) č. 528/2012 v platnom znení. 
  

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 
  

16.1 Význam symbolov a skratiek: 
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CLP – nariadenie (ES) č. 1272/2008 

 
 Flam liq. 2; H225 – Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 2; H225 Veľmi horľavá kvapalina 

a pary. 

Acute tox. 4; H302 – Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 4; H302 Škodlivý po požití. 

 Skin irrit. 2; H315 – Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2; H315 Dráždi kožu. 

Eye irrit. 2; H319 – Vážne poškodenie/podráždenie očí,  kategória nebezpečnosti 2; H319 Spôsobuje 

vážne podráždenie očí. 

Aq. chronic 3; H412 – Nebezpečné pre vodné prostredie, kategória Chronická toxicita 3; H412 Škodlivý 

pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

16.2 Podklady použité na spracovanie bezpečnostného listu 

 - žiadosť o povolenie prípravku 

  

16.3 Pokyny na školenie a na zaistenie prístupu k informáciám 

Zoznámiť pracovníkov s odporučeným spôsobom použitia, s povinnými ochrannými prostriedkami, 

s prvou pomocou a so zakázanými manipuláciami s výrobkom. 

Podľa čl. 35 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) je povinnosťou zamestnávateľa sprístupniť 

informácie z bezpečnostného listu všetkým zamestnancom, ktorí môžu byť pri práci vystavení účinkom 

výrobku. 
  

16.4 Zmeny pri poslednej aktualizácii bezpečnostného listu 

V bezpečnostnom liste boli aktualizované odkazy na legislatívne predpisy 

 
Koniec karty bezpečnostných údajov 


