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                EKOFOB 
 

Dátum vydania: 8.2.2002 
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ODDIEL 1:  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 
 

1.1 Identifikátor výrobku 
 Obchodný názov: EKOFOB 
  Ďalšie názvy:    - 
 

1.2 Relevantné identifikované použitia látky/zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú  
 Použitie látky/zmesi Ošetrovací prostriedok používaný v stavebníctve 
   (viac viď etiketa, príp. produktový / technický list) 
 

 Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Všetky, okrem vyššie uvedených použití 
 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:  
 Identifikácia spoločnosti alebo podniku (distribútor v SR): 
 STACHEMA Bratislava a.s. 
 Železničná 714/180, 900 41 Rovinka 
 IČO: 35 813 491 
 Tel: +421(2)45985500-2 
 Email: stachema@stachema.sk 
            www.stachema.sk 
  
           Identifikácia spoločnosti alebo podniku (výrobca): 
           VÚRUP, a. s., P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23, Slovenská republika 
           IČO: 35 691 310 
           Tel.: +421(0)2/40554871 
 

1.4 Núdzové telefónne číslo: 
Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie FNsP akad. L. Dérera, 
Limbová 5, 833 05 Bratislava, Telefón: +421/2/5477 4166(denne 24 h/ 24 hours per day)  ; fax:+421/2/5477 4605 

      
ODDIEL 2:  IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 

 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 
           Definícia výrobku- Zmes 
2.1.1 Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
             

Trieda a kategória nebezpečnosti Výstražné upozornenie 

Asp. Tox. 1 H304 

 
2.1.2    Ďalšie informácie: 
            Úplný text H-viet deklarovaných vyššie pozrite v oddiele 16. 
            Viac informácií o vplyve na ľudské zdravie a symptómoch je uvedených v oddiele 11. 
            Viac informácií o vplyve na životné prostredie je uvedených v oddiele 12. 

 

2.2 Prvky označovania 

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) 

Signálne slovo                                                          Nebezpečenstvo (Danger) 

Výstražné symboly nebezpečnosti                                                                                                              

                                                                                        GHS08- Látky nebezpečné pre zdravie 
 

Výstražné upozornenia 
H304 Môže byt smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

Bezpečnostné upozornenia  
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P270 – Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 

mailto:stachema@stachema.sk
http://www.stachema.sk/
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P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky. 
P405 – Uchovávajte uzamknuté. 

Prvá pomoc 
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 používate 
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo 
lekára. 
P331 – NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 

Pokyny na zneškodnenie: 
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt. 
P501 – Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. 

Doplnkové informácie o nebezpečnosti: 
EUH 066  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

 
           Doplňujúce údaje:  

Obsahuje: uhľovodíky C10 - C13 

Horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.  
 

           Informácie v súvislosti s prípadným požiarom sú v oddiele 5. 
           Ďalšie informácie týkajúce sa označenia výrobku, ktoré vyplývajú zo súvisiacich právnych predpisov, sú uvedené   
           v oddiele 15. 
           V oddiele 14 sú uvedené pokyny pre označovanie a prepravu v súlade s Dohodou ADR. 

 

2.3 Iná nebezpečnosť 
            Látky obsiahnuté v zmesi nespĺňajú podľa dostupných údajov kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII   

nar. (ES) 1907/2006 (REACH). 
           K dátumu vyhotovenia karty bezpečnostných údajov nie sú obsiahnuté látky zaradené na kandidátskej listine (zoznam  
           SVHC látok) pre zaradenie do prílohy XIV nariadenia REACH. 

 

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/ INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
  

3.1 Látky  N/A 
   
 

3.2 Zmesi 
Popis: Zmes ropného minerálneho oleja, uhľovodíkov C10 - C13 a prísad. 

Údaje o nebezpečných látkach obsiahnutých v zmesi 

Chemický názov Koncentrácia Číslo CAS Číslo EC 
Registračné 

Číslo REACH 

Klasifikácia 

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 
(CLP) 

Mazacie oleje (ropné), 

C>25, extrahované 
rozpúšťadlom, 
odasfaltované, 

odvoskované, 
hydrogenované; 
základový olej- 

nešpecifikovaný 
 

10-30% 101316-69-2 309-874-0 01-2119486948-13-0000 

- 

(Poznámka L) 
 

Uhľovodíky C10-C13 40-60% - 929-018-5 01-2119475608-26-0000 
Asp. tox. 1; H304 

 

 
Poznámka L : (viď Oddiel 11) Základový olej obsahuje menej ako 3 % extraktu DMSO (IP 346), preto nie je 
klasifikovaný ako karcinogén v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) 1272/2008. 
 
Ďalšie údaje: Znenie uvedených výstražných upozornení (tzv. H vety) je uvedené v oddiele 16. 
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ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 
Všeobecné inštrukcie: Pri nevoľnosti alebo pracovnom úraze je potrebné bezodkladne zabezpečiť lekársku pomoc, 
informovať lekára o poskytnutej prvej pomoci. „Kartu bezpečnostných údajov“ majte k dispozícii. V žiadnom prípade 
nevyvolávať u postihnutého zvracanie, nebezpečenstvo udusenia sa zvratkami. Ak postihnutý zvracia alebo ak je v 
bezvedomí, uložiť ho do stabilizovanej polohy na bok (poloha hlavy), aby nedošlo k uduseniu zvratkami. 
Pri nadýchaní: Postihnutého okamžite vyniesť na čerstvý vzduch a udržiavať v teple. Pri zástave dýchania 
poskytnúť umelé dýchanie. Postihnutého uložiť do polohy na bok (hlavou na bok), aby sa zabránilo uduseniu 
zvratkami pri prípadnom zvracaní. Ihneď zabezpečiť lekársku pomoc. 
Pri kontakte s pokožkou: Postihnutému okamžite vyzliecť zasiahnutý odev. Zasiahnuté miesta umyť teplou vodou, 
toaletným mydlom a potom ošetriť reparačným krémom. Pri podráždení pokožky navštíviť lekára. 
Pri kontakte s očami: Minimálne 15 minút vymývať postihnuté oko prúdom čistej vody pri otvorenom viečku. Ak 
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadať lekársku pomoc. 
Pri požití: V prípade požitia, vždy predpokladať, že došlo k aspirácii (vdýchnutiu). Okamžite zabezpečiť lekársku 
pomoc. Nečakajte na objavenie príznakov, symptómov. Postihnutému vyplachovať ústa čistou vodou ale len v 
prípade, ak je postihnutý pri vedomí. Ak spontánne zvracia, uložiť ho do polohy na bok, aby nedošlo k uduseniu 
zvratkami.  

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
 V prípade požitia pri zvracaní nebezpečenstvo vniknutia produktu do pľúc. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do  
           dýchacích ciest.  
           Môže spôsobiť podráždenie očí. Odmasťuje pokožku, môže spôsobiť jej vysušenie a podráždenie. 
            Vdýchnutie môže spôsobiť bolesti hlavy, závrate, žalúdočnú nevoľnosť a môže viesť i k strate vedomia. 
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
 - V prípade nehody alebo pri pocite nevoľnosti, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 
 

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 

5.1 Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky: vodná hmla, pena, suché chemické hasiace prášky (nepoužívať, ak sa hasí v 
prostredí s elektrickým zariadením), oxid uhličitý. 

 Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd hasiacej vody. Prúd vody používať len pri chladení nádrží, ak hrozí 
nebezpečenstvo výbuchu. Vyhnúť sa súčasnému použitiu peny a vody na tom istom povrchu, pretože voda ničí penu. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi  
Pri horení vznikajú oxidy uhlíka (CO, CO2), rôzne uhľovodíky a sadze. Je pravdepodobné, že neúplné spaľovanie 
môže viesť k tvorbe zložitej zmesi vzduchu, pevných a kvapalných častíc, plynov, neidentifikovaných organických 
zlúčenín. 

5.3 Rady pre požiarnikov  
V zmysle platných požiarnych predpisov. Podľa rozsahu a charakteru požiaru. Zásahová skupina musí použiť plný 
protipožiarny ochranný odev, samostatný dýchací prístroj na celú tvár, prevádzkovaný v režime pretlaku. Ochranný 
oblek, ochranné rukavice. Nádrže, ktoré sú v požiari, chladiť vodou z bezpečnej vzdialenosti. 

5.4 Ďalšie informácie 
Horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti. Nebezpečenstvo horenia pri prehriatí nad teplotu vzplanutia-viď Oddiel 9. 
Kontaminovanú požiarnu vodu zbierajte oddelene, zabráňte vstupu do kanalizačného systému a zlikvidujte v súlade s 
platnými predpismi. 

 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ  
 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
6.1.1 Pre iný ako pohotovostný personál: 

Nepovolané osoby musia okamžite opustiť miesto havárie a ohrozené priestory. Miesto výronu a okolie, ktoré môže 
byt zasiahnuté označiť (napr. páskou) a uviesť symboly nebezpečenstva. Pri výrone v uzavretých priestoroch je 
potrebné zabezpečiť intenzívne vetranie, vypnúť elektrický prúd a odstrániť všetky iniciačné zdroje. 

6.1.2 Pre pohotovostný personál: 
 Použiť osobné ochranné prostriedky – viď oddiel 8. 
6.2  Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: 

Je potrebné zabrániť, aby sa vytečený produkt dostal do verejnej kanalizácie, vodných zdrojov a pôdy. V prípade 
úniku informovať príslušné orgány - hasičov, políciu (zložky integrovaného záchranného systému), správcu toku alebo 
kanalizácie, príslušný vodohospodársky orgán. 

6.3  Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie  
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Pri zhodnocovaní a zneškodňovaní je potrebné dodržiavať zákon o odpadoch v platnom znení. a príslušné 
vykonávacie predpisy. Ak pri havarijných situáciách dôjde k úniku materiálu do povrchových vôd, je potrebné zabrániť 
ďalšiemu znečisteniu napr. nornými stenami a odčerpávaním nahromadeného materiálu.  
Produkt má nižšiu hustotu ako voda a preto zostáva na povrchu vodnej hladiny.  
Pri likvidácii havarijnej situácie sa odporúča použiť špeciálne prostriedky na likvidáciu ropných látok ako POP vlákna, 
VAPEX, EXPERLIT, EUROSORB a podobne.  
Ak pri havarijných situáciách dôjde k úniku materiálu do povrchových vôd, je potrebné zabrániť ďalšiemu znečisteniu 
napr. nornými stenami a odčerpaním nahromadeného materiálu. 
V zmysle platných predpisov informovať miestne orgány životného prostredia. 

6.4 Odkaz na iné oddiely 
Pre informácie o bezpečnej manipulácii pozri oddiel 7.  
Osobná ochrana – viď. Oddiel 8. 
Opatrenia pri zneškodňovaní odpadu – viď. Oddiel 13. 

 

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE  
 

Pri manipulácii a skladovaní je potrebné dodržiavať Vyhlášku MV SR c. 96/2004 Z. z. a všeobecné pokyny a 
bezpečnostné opatrenia na manipuláciu s chemikáliami a horľavými kvapalinami. 

7.1  Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Zariadenia, ktoré sú používané pri manipulácii s produktom musia byt dobre utesnené, vybavené hasiacimi 
prostriedkami k okamžitému zásahu. 
V uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť intenzívne vetranie prirodzeným spôsobom, alebo pomocou 
technického zariadenia. 
Zabráňte kontaktu so zdrojmi sálavého tepla, zapálenia, iskrenia a otvoreného ohňa. 
Vykonajte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. 
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a vdychovaniu výparov alebo hmly. Zabráňte vystreknutiu produktu. 
Pracovisko musí byt udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. 
Pri manipulácií nejedzte, nepite ani nefajčite. Po práci si vyzlečte pracovný odev a umyte sa mydlom a teplou vodou. 

7.2  Podmienky pre bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: 
Dodržať Vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z. v aktuálnom znení, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 
Sklady na musia vyhovovať právnym predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín. 
Skladovať v uzavretých originálnych obaloch na suchých chladných miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú 
chránené pred priamym pôsobením poveternostných vplyvov a slnečným žiarením. Skladovať mimo dosahu zdrojov 
sálavého tepla, zapálenia, iskrenia, otvoreného ohňa, silných oxidačných materiálov a silných kyselín. Neskladovať 
v blízkosti výhrevných telies. Chrániť pred vlhkosťou. Uchovávať mimo dosahu detí a mimo dosahu potravín a 
nápojov. 
Skladovať v nádržiach z nehrdzavejúcej ocele. 
 
Skladovacia teplota (°C)- odporúčaná :  +4 až +40ºC 
Manipulačná teplota (°C):                             +4 až +40ºC 
 
Skladovateľnosť je 24 mesiacov od dátumu výroby. 
 

7.3  Špecifické konečné použitie (-ia) 

           Impregnačná látka, zvyšujúca odolnosť betónu proti škodlivým vplyvom mrazu a chemických rozmrazovacích látok.   

            Používa hlavne na ošetrenie vozovkových betónov na diaľniciach a cestách, letištných plôch, parkovísk,   

            priemyselných dvorov, poľnohospodárskych a skladových objektov, garáží, mostných objektov, betónových  

            zvodidiel, protihlukových stien a pod.   
            Podrobnejšie použitie – viď Technický list prípravku. 

 
  

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA 
 

8.1 Kontrolné parametre 
Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) plynov, pár a aerosólov v pracovnom ovzduší podľa NV SR c. 355/2006 
o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších 
predpisov a NV SR č. 356/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym faktorom  pri práci v znení neskorších predpisov: 
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Chemický názov    NPEL priemerný   NPEL hranicný – krátkodobé vystavenie 
Oleje minerálne   5 ppm     1 mg/m3  15 ppm            3 mg/m3 
kvapalný aerosól, dymy 
 

           - BMH biologické medzné hodnoty podľa nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z.:        
                  Hodnoty nie sú k dispozícii. 
 
            - DNEL (Derived No-Effect Level)- posúdenie nebezpečnosti pre ľudské zdravie: stanovenie úrovne, pri ktorej   
              nedochádza k nepriaznivým účinkom:  
                    Hodnoty nie sú k dispozícii. 
 

- PNEC (Predicted No-Effect Concentration)- posúdenie nebezpečnosti pre životné prostredie: odhad koncentrácie, 
   pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom:  
         Hodnoty nie sú k dispozícii. 
 
 

8.2 Kontrola expozície 
8.2.1 Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia, primerané technické zabezpečenie: 

Zabráňte vdýchnutiu, kontaktu s očami alebo s pokožkou. 
Zabráňte dlhotrvajúcemu vdychovaniu výparov alebo olejovej hmly. 
Zabezpečte dostatočné očistenie ochranných odevov po ukončení alebo prerušení práce. 
Kontaminovaný, olejom nasiaknutý odev vymeňte za čistý. 
 

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky 
 
 

a) Ochrana dýchacích ciest: 

      
Zabezpečiť dostatočné vetranie. Na ochranu dýchacích orgánov je potrebné používať vhodné prostriedky ochrany, 
respirátor, masku s filtrom proti organickým parám typ A (STN EN 14387 + A1). Na ochranu dýchacích orgánov je 
potrebné pre dlhší pobyt použiť izolačný dýchací prístroj, maska s filtrom proti organickým parám typ A sa môže 
použiť len ako únikový prostriedok. 
b) Ochrana kože 

 
             Na ochranu celého tela sa používa pracovný keprový oblek, obuv bez kovových častí. Ochranný odev, ochranná   
           obuv odolná voči chemikáliám, resp. ochranný odev nehorľavý, antistatický  (STN EN 14325), ochranná obuv  
            antistatická pri práci v prostredí s rizikom výbuchu a požiaru  (STN EN ISO 20345). 
. 
                Ochrana rúk 

         
Na ochranu rúk sa používajú rukavice z materiálu, ktorý je odolný proti účinkom uhľovodíkov (EN 374-1). 

           Pri opakovanej a dlhodobej expozícii: nitrilový kaučuk (hrúbka > 0,35 mm, doba priepustnosti > 480 min), PVA   
           (hrúbka > 1,5 mm, doba priepustnosti > 480 min).  
           Kontakt pri náhodnom vystreknutiu: nitrilový kaučuk (hrúbka > 0,3 mm, doba priepustnosti > 60 min), neoprén,  
           chloroprén (hrúbka > 0,7 mm, doba priepustnosti > 60 min).  

Dbajte odporúčania konkrétneho výrobcu rukavíc pri výbere vhodnej hrúbky, materiálu a priepustnosti. Dbajte ďalších 
odporúčaní výrobcu. Pri znečistení pokožky ju dôkladne umyť.  
c) Ochrana očí/tváre: 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt8Mze_PPRAhVBuBQKHSngDhYQjRwIBw&url=http://bozposhop.sk/prikazove/1286-miesto-na-fajcenie.html&psig=AFQjCNGaGSikS3qDfZRAR1AuV_rG9vGXOg&ust=1486212923741186
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Tesne priliehajúce ochranné okuliare s bočnou ochranou, ochranný štít, alebo ochranný štít s prilbou (STN EN 166).      

  

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície: 
Zaistiť uzatváranie obalov pri skladovaní, manipulácií a preprave; skladovacie priestory zabezpečiť proti možným 
únikom rozliateho prípravku do okolitého prostredia (do kanalizácie, vsakovanie do pôdy - viď 6.2).  

 Pracovisko a sklady vybaviť prostriedkami na sanáciu náhodného úniku (inertné adsorpčné materiály). 
 

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Všeobecné údaje 
Vzhľad: 

Skupenstvo:     kvapalina 
Farba:       žltohnedá, mierne zakalená 

Zápach (vôňa):      typický aromátový 
pH:       neaplikovateľné 
Teplota vznietenia (°C):     240 
Bod horenia (°C):      180 
Bod vzplanutia (°C):     min. 70 
Horľavosť (tuhá/plyn):     áno 
Výbušnosť:      nie 
Oxidačná vlastnosť:     netestované 
Tlak pár:       netestované 
Hustota pri 15°C (g/cm3):     780 - 850 
Rozpustnosť (voda):     prakticky nerozpustná 
Rozpustnosť (ostatné):     toluén, n-heptán, benzíny 
Koeficient: n-oktanol/voda:     netestované 
Viskozita pri 40°C (mm2.s-1):    min. 3,5 
Viskozita pri -15°C (mm2.s-1):    netestované 
Odparovacia rýchlosť:     netestované 
 

9.2 Iné informácie: nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie 
 

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 

 

10.1 Reaktivita Výrobok je stabilný ak sú dodržané zásady správneho skladovania a zaobchádzania. 
 
10.2  Chemická stabilita Výrobok je chemicky stála látka. Za bežných podmienok okolia (teploty a tlaku) sa nerozkladá.  
 
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií Pary môžu tvoriť výbušnú zmes so vzduchom. 
 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Vysoké teploty, iskry, priamy oheň, statická elektrina, tlak. Nádobu  
           nevystavujte tlaku, brúseniu, treniu, neprepichujte, nerežte, nevŕtajte, nedrvte, nezvárajte, resp. nevykonávajte ani  
           podobné činnosti ani na obaloch alebo v ich blízkosti. 
 
10.5 Nekompatibilné materiály Silné oxidačné činidlá, silné kyseliny. 
 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Pri požiari sa uvoľňuje oxid uhličitý (CO2) a oxid uhoľnatý (CO)- viď Oddiel 5. 
 

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 

 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch  
           Produkt je klasifikovaný v kategórii Aspiračná nebezpečnosť 1. 
           Môže byt smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
11.1.1  Látky  N/A  
 



Strana: 7 / 10 

     

     KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
                                                                     Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a podľa  Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830 
 

 
SK 

 

Verzia 6.0 

 
Názov výrobku: 

 

                EKOFOB 
 

Dátum vydania: 8.2.2002 

Dátum revízie: 28.7.2012, 1.6.2016, 12.4.2017, 12.7.2017, 3.7.2018 

 

 

11.1.2  Zmesi 
            Pre zmes nie sú k dispozícii žiadne relevantné údaje. 
            Údaje vychádzajú zo znalosti toxicít obsiahnutých zložiek. 
            Uhľovodíky C10-C13, n-alkány < 2% aromátov 
            Akútna toxicita:   LD50 orálne, potkan:> 5000mg/kg  
                                       LD50 dermálne, králik:> 3160mg/kg  
                                       LC50 inhalačne, potkan:> 5mg/l/4h 
            Koža- žieravosť/ dráždivosť – Na základe dostupných údajov  nie sú kritériá pre túto klasifikáciu splnené. 
                                       Upozornenie: Odmasťuje pokožku. Môže spôsobiť jej vysušenie, popraskanie a podráždenie. 
            Vážne poškodenie/podráždenie očí: Na základe dostupných údajov  nie sú kritériá pre túto klasifikáciu splnené. 
                                       Upozornenie: Dlhší a/alebo  opakovaný kontakt môže spôsobiť podráždenie očí v závislosti od  
                                        individuálnej citlivosti. 
            Respiračná a kožná senzibilizácia: Na základe dostupných údajov  nie sú kritériá pre túto klasifikáciu splnené. 
                                        Upozornenie: Vdýchnutie môže spôsobiť poruchy dýchacieho traktu, bolesti hlavy, závraty,  
                                        žalúdočnú nevoľnosť a môže viesť k state vedomia. 
           Ďalšie informácie, špeciálne účinky: 
           Výrobok neobsahuje PCB, PCT, ostatné chlórované zlúčeniny, ťažké kovy a zlúčeniny bária. 
 
           Poznámka L: 

Zmes obsahuje menej ako 3 % extraktu DMSO (IP 346), preto nie je klasifikovaná ako karcinogénna v zmysle  
Nariadenia EP a Rady (ES) 1272/2008. 
Poznámka L: Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa dá preukázať, že obsahuje menej ako 3% 
látok extrahovateľných DMSO stanovených metódou IP 346 „Stanovenie polycyklických aromatických látok 
v nepoužitých základových mazacích olejoch a bezasfalténových ropných frakciách- metóda indexu lomu extrakciou 
dimetylsulfoxidom“, Ústav pre ropu, Londýn (Institute of Petroleum, London). Táto poznámka sa vzťahuje len na 
určité komplexné látky vyrobené z ropy a uvedené v časti 3 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1272/2008. 

 
 
           Karcinogenita: Na základe dostupných údajov  nie sú kritériá pre túto klasifikáciu splnené. 
           Mutagenita: Na základe dostupných údajov  nie sú kritériá pre túto klasifikáciu splnené. 
           Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov  nie sú kritériá pre túto klasifikáciu splnené. 
           STOT SE: Na základe dostupných údajov  nie sú kritériá pre túto klasifikáciu splnené. 
           STOT RE: Na základe dostupných údajov  nie sú kritériá pre túto klasifikáciu splnené. 
           Aspiračné nebezpečenstvo: Aspiračné nebezpečenstvo, kategória 1.  Môže byt smrteľný po požití a vniknutí do  
           dýchacích ciest. 
  

    

11.3  Ďalšie informácie 
           Produkt odmasťuje pokožku. Môže spôsobiť vysušenie a podráždenie pokožky. S produktom je nutné  
            zaobchádzať s opatrnosťou obvyklou pri manipulácií s chemikáliami. 

Vykonanie skúšok na zvieratách: Zmes nebola na zvieratách toxikologicky testovaná. Je klasifikovaná konvenčnou 
výpočtovou metódou. 
 

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  

12.1 Toxicita 

Pre výrobok nie je známa. 
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Pre výrobok nie sú známe. 
12.3 Bioakumulačný potenciál: Pre výrobok nie je stanovený. 
12.4 Mobilita v pôde:   

Absorbuje sa na pôdne častice. Pláva na vodnej hladine. 
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT a vPvB. 
12.6 Iné nepriaznivé účinky:  
             Obsah ťažkých kovov:                                 neobsahuje 
            PCT, PCB a iné chlórované uhľovodíky:     neobsahuje 
 

Na vode tvorí súvislú vrstvu, ktorá zabraňuje prestupu kyslíka a tým spôsobí úhyn vodnej flóry, fauny. 
 

            Zabráňte preniknutiu do pôdy, kanalizácie odpadových vôd, vodných tokov a vodných nádrží. 
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ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
 

13.1 Metódy spracovania odpadu  
 

 Odporúčanie/ Vhodné metódy odstraňovania zmesi a kontaminovaného obalu: 
            Zmes (zbytky) i prázdny znečistený obal je nutné likvidovať v súlade s platnou legislatívou ako nebezpečný odpad  
            (N) na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov alebo odovzdať na odstránenie spôsobilej  
            firme. Odpady je nutné zabezpečiť proti únikom do okolitého prostredia. 
 

  

 Odporúčané zaradenie odpadu a kontaminovaných obalov (podľa Katalógu odpadov): 
katalógové číslo odpadu názov odpadu Ozn.* 

16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 
05 01 05 Rozliate ropné látky. N 

 *O- ostatný odpad, N- nebezpečný odpad 
            Uvedené údaje sú len orientačné, konečné zatriedenie odpadu vykonáva jeho pôvodca podľa vlastností odpadu v  dobe  
 jeho vzniku (tj. kedy sa prípravok aj obal stanú odpadom). 
                  

 Informácie týkajúce sa spracovania odpadu: 

 Právne predpisy o odpadoch 
 Zákon č.79/2015  Zb., o odpadoch, v platnom znení 
           Vyhláška č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
  
           Odporúčaný spôsob zhodnocovania odpadu:  
           R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom. 
           R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie. 
           Odporúčaný spôsob zneškodňovania: 
           D10 Spaľovanie na pevnine. 
  
            Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie: 
            Uniknutý produkt nechať vsiaknuť do inertného absorpčného materiálu a odovzdať oprávnenej osobe k odstráneniu.  

Ak pri havarijných situáciách dôjde k úniku materiálu do povrchových vôd, treba zabrániť ďalšiemu znečisteniu napr. 
nornými stenami a odčerpávaním nahromadeného materiálu. 
Ekofob má nižšiu hustotu ako voda a preto zostáva na povrchu vodnej hladiny. 
Pri likvidácii havarijnej situácie sa odporúča sa použiť špeciálne prostriedky na likvidáciu ropných látok ako POP 
vlákna, VAPEX, EXPERLIT, EUROSORB a pod. 
 
 
 

ODDIEL 14:  INFORMÁCIE O DOPRAVE   

 

14.1 Číslo OSN (UN číslo):    
                ADR, IMDG, IATA                                            odpadá 
            
14.2 Správne  expedičné označenie OSN:   
                 ADR, IMDG, IATA                                            odpadá 
 
    

14.3 Trieda/triedy nebezpečnosti pre dopravu:   
                     ADR, IMDG,IATA                                                  odpadá 
                                                                                                                                                                                                        
14.4 Obalová skupina: 
           ADR, IMDG, IATA                                                  odpadá 
  

14.5  Nebezpečnosť pre životné prostredie:              odpadá 
                                                                                                                     
 4.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: odpadá 
             
  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru  MARPOL a Kódexu IBC- neaplikovateľné 
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ODDIEL 15:  REGULAČNÉ INFORMÁCIE   

 

15.1 Nariadenia/ právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 
prostredia  
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006, o registrácií, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok 
(REACH), v platnom znení  

           Nariadenie komisie (EÚ) 830/2015 ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 REACH. 

 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikácií, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), v platnom znení  
 Smernica Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami spojenými s chemickými 
činiteľmi používanými pri práci. 
Smernica EP a Rady 2014/27/EU, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES,  98/24/ES a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom uviesť ich do súladu s nariadením (ES) č. 1272/2008 
o klasifikácií, označovaní a balení látok a zmesí 

           Medzné hodnoty expozície pri práci: smernice 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EÚ  
           Osobné ochranné prostriedky: smernica 89/686/EHS  
           Odpad: smernice 2006/12/ES a 2008/98/ES  
 

 
 Národné predpisy týkajúce sa ochrany osôb alebo životného prostredia  
            Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení   
           niektorých zákonov(chemický zákon) v platnom znení 
           Výnos MH SR č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu,  
           označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí  
           Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
           NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci  
           v znení NV SR č. 471/2011 Z.z.   
           Zákon č. 79/2015/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.  
           Vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení  
           Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a jeho vykonávacia vyhláška č. 100/2005 Z.z. 
           Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP 
           Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácií a skladovaní             
            horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.  
             
 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti:  
 Pre zmes nebolo vykonané posúdenie chemickej bezpečnosti. 
 

ODDIEL 16:   INÉ INFORMÁCIE  

 
Dôvody pre revíziu, zmeny vykonané v karte bezpečnostných údajov:   

- Zmeny v porovnaní s predošlou verziou: Oddiel 1,16- zmena adresy spoločnosti 

 
Kľúč alebo legenda ku skratkám 
KBÚ: Karta bezpečnostných údajov 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstract Service 
PBT perzistentný, bioakumulatívny a toxický (látka) 
vPvB vysoko perzistentný, vysoko bioakumulatívny (látka) 
LD50 letálna (smrteľná) dávka, ktorá spôsobí smrť u 50 % testovanej populácie (stredná letálna dávka) 
LC50 letálna koncentrácia, ktorá spôsobí smrť u 50 % testovanej populácie 
DNEL odvodená úroveň expozície danej látky, pod ktorou sa predpokladá, že nedochádza k žiadnym účinkom 

PNEC odhad koncentrácie látky, pod ktorou sa neočakáva výskyt nepriaznivých účinkov v danej zložke životného 

prostredia  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road), Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných 
vecí. 
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RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations 
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail), Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu 
nebezpečného tovaru - dodatok C k Dohovoru COTIF (Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave). 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods, Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary. 
IATA: International Air Transport Association 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA), Letecká preprava 
nebezpečných tovarov 
podľa IATA. 
CLP – Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures (skratka pre Nariadenie ES č.1272/2008) 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
MARPOL- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships(IMO)/ Medzinárodný dohovor o zabránení 
znečisťovania z lodí 
IBC- Intermediate Bulk Container  
Asp. Tox. 1,  ASPIRATION HAZARD - Category 1- Aspiračné nebezpečenstvo, kategória 1 
STOT SE : toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii 
STOT RE : toxicita pre špecifický cieľový orgán opakovanej  expozícii 

 
Dôležité odkazy na literatúru a zdroje dát 
Karty bezpečnostných údajov dodávateľov použitých surovín, toxikologické databázy, firemné databázy, internetové stránky 
ECHA 
 
Klasifikácia 
Zmes bola klasifikovaná podľa nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP) a s použitím informácií od dodávateľov surovín a z 
dostupných zdrojov informácií (verejne prístupné databázy). 

 
Plné znenie štandardných viet o nebezpečnosti 
H304 Môže byt smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
 
Pokyny týkajúce sa školenia  
Pracovníci, ktorí manipulujú s prípravkom, musia byť oboznámení s možnými rizikami (dráždivá zmes), s ochrannými 
opatreniami - použitím osobných ochranných prostriedkov, zásadami prvej pomoci a potrebnými asanačnými postupmi.  
Je nutné dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. 
 

Odporúčané obmedzenia použitia:  
Prípravok (zmes) používať len k účelu, pre ktorý je určený (viď 7.3 alebo etiketa).  
  

Kartu bezpečnostných údajov spracoval: STACHEMA Bratislava a.s., Železničná 714/180, 900 41 Rovinka, odd. kvality 
 

Upozornenie: Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a ochranu životného prostredia. Uvedené informácie zodpovedajú súčasnému stavu našich vedomostí a skúseností a sú v 
súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vo vzťahu k parametrom prípravku a vhodnosti a 
použiteľnosti tohoto výrobku na konkrétnu aplikáciu. Tieto informácie sa vzťahujú iba k danému produktu a uvedenému 
spôsobu použitia. Za zaobchádzanie podľa existujúcich platných legislatívnych predpisov zodpovedá užívateľ. Dodávateľ 
nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené pri nesprávnom použití výrobku. 
 


