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1. ODDIEL:  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLO ČNOSTI/PODNIKU 
 

 
1.1 Identifikátor produktu: KALCIFIL S 

Polypropylénové vlákno s krátkym rezom, určená pre stavebné účely  
 

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporú čajú: 
Priemyselné využitie: aplikácie vo  vláknocementový ch kompozitoch s cie ľom zvýšenie        
kvality betónových zmesí 
Použitia, ktoré sa neodporú čajú: zmes môže byť použitá len na účely použitia. 

 
1.3 Údaje o dodávate ľovi karty bezpe čnostných údajov: 

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 
Štúrova 2, 059 21 Svit, Slovenská republika 
Telefón: 00421-52-7842162 
Fax: 00421-52-7755663 
e-mail: vuchv@vuchv.sk 
 
Emailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za vypracovanie karty bezpečnostných údajov:

   dslfat@vuchv.sk  
 
1.4 Núdzové telefónne číslo:  Národné toxikologické informačné centrum 

+421-2-54774-166 (24h) 
 

 

2. ODDIEL:  IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE ČENSTIEV 
 

 
2.1 Klasifikácia látky  alebo zmesi: 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008: 
         Tento produkt nie je nebezpe čná zmes. 
 
2.2 Prvky ozna čovania: 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. 
 

Výstražné slovo:        – 
Výstražný piktogram: – 
Slovné označenie špecifikovaného rizika (H-vety):  
 
Slovné označenie pre bezpečné použitie (P-vety):  
 

2.3 Iná nebezpe čnos ť: Pri vykladaní alebo spracovaní môže vzniknúť elektrostatický náboj. 
 
 

 

3. ODDIEL:  ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
 

 
 
3.1 Kalcifil S pre technické účely je vyrobený z izotaktického polypropylénu, prípadne 

modifikovaného minerálnym plnidlom od 1 %  do 10 % 
   Nebezpečné látky obsiahnuté vo výrobku : žiadne 
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Uvádzame údaje platné pre monomér: 
 
Názov 
zložky  

Propylén 

č. CAS 115-07- 1 
č. EC 204-062-1 
Registra čné 
číslo  

01-2119447103-50-0065 

Poznámka:  hodnoty NPEL sú uvedené v odd. 8 
 

 

4. ODDIEL:  OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 
 

 
4.1 Opis opatrení prvej pomoci: 

Polypropylénové vlákna pri bežných podmienkach nema jú žiadne akútne a chronické 
nepriaznivé ú činky na zdravie človeka. Prach a jemné vlákna môžu spôsobi ť podráždenie 
dýchacích orgánov. 
 
Pri inhalácii: Prerušiť expozíciu a postihnutého vyviesť na čerstvý vzduch.  
Pri kontakte  s pokožkou:  Umyť vodou a mydlom.  
Pri kontakte s o čami: Odstrániť dráždiacu čiastočku z oka vymývaním čistou vodou pri 
nadvihnutom viečku a vymývať aspoň 15 minút. V prípade ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc. 
Pri požití: Nevyvolávať zvracanie. Vymyť ústa čistou vodou. V prípade ťažkostí vyhľadať 
lekársku pomoc. 

 
4.2 Najdôležitejšie príznaky a ú činky, akútne aj oneskorené:   

Dlhodobé vdychovanie vlákeného prachu môže spôsobiť zdravotné problémy.  
 
4.3 Údaj o akejko ľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a os obitného ošetrenia:      

viď bod 4.1 
 

 
 

5. ODDIEL:  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 

 
5.1 Hasiace prostriedky: 
 
Vhodné hasiace prostriedky  Nevhodné hasiace prostriedky  
Obvykle ručné hasiace prostriedky: 
jemne rozptýlená voda, pena alebo CO2 

nie sú špecifikované 

 
5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo  zmesi: Pri horení s dostatkom vzduchu 

vznikajú oxidy uhlíka s prevahou CO2. Horením v nedostatku vzduchu alebo termickou 
degradáciou vznikajú jedovaté toxické plyny  ( rôzne organické látky, oxidy uhlíka CO + CO2, aj 
sadze ). V  dôsledku vysokých teplôt nad 300°C dochádza k ro zkladu spojeného s uvoľňovaním 
toxických  a dráždivých splodín.  

 
5.3 Rady pre požiarnikov: Nosiť samostatný dýchací prístroj a špeciálny ochranný výstroj pre 

hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky zodpovedajúci  príslušnému predpisu (pozri oddiel 15) 
 
 
 

 

6. ODDIEL:  OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO ĽNENÍ 
 

 
6.1 Osobné bezpe čnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové po stupy: 

Dodržiavať návody pre bezpečnosť pri práci. Rozsypaný materiál môže spôsobiť pošmyknutie 
a následný úraz. Udržovať pracovnú plochu v poriadku. 

 
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabrániť hromadeniu v blízkosti vôd. Tiež 

zabrániť náhodnému alebo cielenému prenikaniu do kanalizácie a vodných zdrojov. 
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6.3 Metódy a materiály na zabránenie šíreniu a čistenie: Pri rozsypaní pozametať a vysypať     
do odpadkového koša alebo plastového vreca. Rozsypaný odpad likvidovať v súlade   
s predpismi. 

 
6.4 Odkaz na iné oddiely: bezpečné  zaobchádzanie:  oddiel 7 
                                               osobné ochranné prostriedky: oddiel 8     
                                               likvidácia: oddiel 13 
 

 

7. ODDIEL:  ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
 

 
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpe čné zaobchádzanie: Zabrániť úniku produktu do životného 

prostredia. Vyvarovať sa vniknutiu do očí a dlhodobého kontaktu s kožou. Pri bežnej manipulácii 
nehrozí riziko prašnosti. Po každom ukončení práce s produktom umyť ruky vodou a mydlom, 
pracovný odev uložiť oddelene. Vždy platí pri práci a manipulácii s produktom nejesť, nepiť 
a nefajčiť.  

  
7.2 Podmienky na bezpe čné skladovanie vrátane akejko ľvek nekompatibility: Produkt  sa 

dodáva balený v ochranných PE obaloch (vreciach) a v kartónoch na palete. V týchto obaloch je 
určený aj na skladovanie. Skladovacie priestory musia byť čisté, suché a chladné s prirodzeným 
vetraním. Neskladovať v blízkosti tepelných zdrojov a priameho slnečného žiarenia. Výrobok 
uskladňovať oddelene od potravín. 

 
7.3 Špecifické komer čné použitie:  Produkt  Kalcifil S sa pridáva do betónových a aj omietkových 

zmesí s cieľmi zvýšenia celkovej kvality výslednej zmesi, čo sa prejaví nasledovne : 
1. zlepšenie rovnomernosti hydratácie cementu 
2. zlepšenie mrazuvzdornosti betónovej zmesi 
3. zlepšenie – zvýšenie rázovej húževnatosti betónovej zmesi 
4. zlepšenie – zníženie počtu trhlín a ich propagácie v betónovej zmesi 
 

 
 

8. ODDIEL:  KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
 

 
8.1 Kontrolné parametre:  neuvádzajú sa  
 
8.2    Kontroly expozície:  
 
8.2.1 Primerané technické zabezpe čenie: Všeobecné/lokálne/prirodzené vetranie skladu produktu. 

Prachy a výpary uvoľňujúce sa pri spracovaní produktu sú minimálne a toto množstvo a nie je 
nutné odstraňovať z  priestorov skladu miestnym núteným odsávaním a núteným vetraním. 

 
8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríkla d osobné ochranné prostriedky:  Po každom 

prerušení práce umyť ruky vodou a mydlom, pracovný odev uložiť oddelene, znečistený odev 
ihneď vyzliecť. 
Ochrana zraku:  Špeciálne ani bežné ochranné okuliare nie sú nutné. 
Ochrana rúk:  Špeciálne ani bežné ochranné rukavice nie sú nutné. 
Ochrana pokožky a tela: Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Dodržiavať zásady správnej 

priemyselnej hygieny. Používať bežný pracovný odev. 
 

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície:  údaje nie sú k dispozícii 
 
 

 

9. ODDIEL:  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

 
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemickýc h vlastnostiach: 
 
Fyzikáln y stav  Tuhé – zmes strižových vlákien 
Farba Biela 
Zápach  bez zápachu 
Prahová hodnota zápachu  Nestanovená 
pH Nestanovené  
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Počiato čná teplota varu a destila čný rozsah  Nestanovené 
Teplota topenia/tuhnutia  (150 – 175) °C 
Teplota vzplanutia  (360 – 390) °C pod ľa obsahu vlhkosti 

Rýchlos ť odparovania Nestanovená 
Teplota rozkladu  300°C 
Teplota samovznietenia  890°C 
Horľavos ť 400°C  
Výbušné vlastnosti  Nestanovená 
Horné/dolné limity hor ľavosti alebo výbušnosti  Nestanovená 
Oxida čné vlastnosti  Nestanovená 
Tlak pár  Nestanovená 
Hustota pár  Nestanovená 
Hustota  880 – 910 kg.m-3 (20°C)  / nie sypná hustota / 
Viskozita  Nestanovené 

Rozpustnos ť vo vode nerozpustný  
Rozdeľovací koef. n -okt./voda  Nestanovený 
 
9.2 Iné informácie:                                                   Teplota mäknutia: (135 – 150) °C  

                                                                     
 

 

10. ODDIEL:  STABILITA A REAKTIVITA 
 

 
10.1 Reaktivita: Pri správnom používaní a skladovaní nie je výrobok reaktívny, teda v oblasti teplôt 

okolia od -20 °C  do 80 °C.  
 
10.2 Chemická stabilita:  Látka je stabilná, ak je uskladnená a narába sa s ňou podľa odporúčaných 

podmienok používania a skladovania. 
 
10.3 Možnos ť nebezpečných reakcií:  len s veľmi silnými oxidačnými činidla až po zmiešaní 

a zahriatí na zvýšenú teplotu,  čo je nesprávne použitie. 
 
10.4 Podmienky, ktorých vzniku je potrebné zabráni ť: Teploty nad 300°C spôsobujú degradáciu 

materiálu spojenú s únikom výparov a postupným rozkladom produktu. Nutné je zabrániť 
kontaktu s horiaci predmetmi a ohňom. 

 
10.5 Nekompatibilné materiály:  Uskladňovať produkt oddelene od silných kyselín a  oxidačných 

látok  / napríklad manganistan draselný, dusičnan sodný,  chloristan draselný /. 
 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Horením alebo termickou degradáciou vznikajú  toxické plyny 

( oxidy uhlíka CO + CO2, resp. pri nedokonalom horení aj organické látky a sadze ).  
 

 

11. ODDIEL:  TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

 
11.1 Informácie o toxikologických ú činkoch:  
 

a) akútna toxicita: LD50 
 

orálna  –  
dermálna – 
inhalačná –l 

 
ATE mix:  orálna  nerelevantná hodnota 

dermálna nerelevantná hodnota 
inhalačná nerelevantná hodnota 

 
b) Dráždivosť/žieravosť pokožky:  Nedráždi / Nie je žieravý 
c) Dráždivosť/vážne poškodenie očí: Údaje nie sú k dispozícii. 
d) senzibilizácia: Pokožka  Údaje nie sú k dispozícii. 
e)                        Dýchacie cesty              Údaje nie sú k dispozícii. 
f) karcinogenita:  Údaje nie sú k dispozícii. 
g) mutagenita:  Údaje nie sú k dispozícii. 
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h) reprodukčná toxicita: Údaje nie sú k dispozícii. 
i) aspiračná toxicita: Údaje nie sú k dispozícii. 
j) STOT SE:  Údaje nie sú k dispozícii. 
k) STOT RE:  Údaje nie sú k dispozícii. 

 
 

12. ODDIEL:  EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

 
12.1 Toxicita: Produkt Kalcifil S nie je toxický pre vodné prostredie, lebo je prakticky nerozpustný 

a výluhy do vôd sú zanedbateľné. 
 
12.2 Perzistencia a degradovate ľnos ť: Produkt Kalcifil S  je v prírode prakticky nerozložiteľný 

a jeho odbúranie v prírode trvá cca desiatky rokov. 
 
12.3 Bioakumulatívny potenciál: Údaje pre zmes nie sú k dispozícii. 
 
12.4 Mobilita v pôde: Kalcifil S je vo vode nerozpustný, výluhy vo vode sú zanedbateľné. 
 
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Údaje pre zmes nie sú k dispozícii. 
 
12.6 Iné nepriaznivé ú činky:  Údaje pre zmes nie sú k dispozícii. 
 

 

13. ODDIEL:  OPATRENIA PRI ZNEŠKOD ŇOVANÍ 
 

 
13.1 Metódy spracovania odpadu: 

Neznečistený odpad z produktu Kalcifil S je možné využiť pri výrobe betónových zmesí podľa 
úrovne znečistenia a posúdenia, čo resp. ktorá chemická látka produkt znečistila. Odpad 
produktu Kalcifil S je zaradený do kategórie „ostatný odpad“. Vzniknutý odpad z výrobku ako aj 
jeho obal zneškodňovať v súlade so zákonom č . 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

 
Kód druhu odpadu z výrobku pod ľa Katalógu odpadov : 07 02 13 – Plastový odpad. 

 
Kód druhu odpadu z obalu Katalógu odpadov :  

15 01 01 – Papierové a lepenkové obaly, iba nevyužiteľné. 
15 01 02 – Plastové obaly, iba nevyužiteľné. 

 
 

14. ODDIEL:  INFORMÁCIE O DOPRAVE 
 

 
14.1 Číslo OSN: Nie je nebezpečný tovar v zmysle prepravných predpisov. 
 
14.2 Správne expedi čné označenie OSN: – 
 
14.3 Trieda/triedy nebezpe čnosti pre dopravu: – 
 
14.4 Obalová skupina:  – 
 
14.5 Nebezpečnos ť pre životné prostredie: – 
 
14.6 Osobitné bezpe čnostné opatrenie pre užívate ľa:  
 
14.7 Doprava hromadného nákladu pod ľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 kódexu IBC: – 
 
 

 

15. ODDIEL:  REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
 

 
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látk y alebo zmesi v oblasti bezpe čnosti, 

zdravia a životného prostredia: 
���� Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, 

autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v platnom znení 
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���� Nariadenie komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemikálií (REACH 

���� Nariadenie Komisie č. 2015/830, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) 

���� Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní       
a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES       
a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 

���� Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 471/2011 Z.z. a v znení Nariadenia vlády SR č.82/2015 

���� Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z.z. o hasičskom 
a záchrannom zbore. 

���� Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických 
zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 

 
Obmedzenia pod ľa Nariadenia komisie (ES) č. 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady 
REACH č. 1907/2006): žiadne. 
Látky zo zoznamu kandidátskych látok (SVHC) v súlad e s Nariadením 1907/2006 REACH : 
žiadne. 
Látky z Prílohy XIV : žiadne. 

 
15.2 Hodnotenie chemickej bezpe čnosti:  pre produkt Kalcifil S nebolo hodnotenie vykonané. 
 

 

16. ODDIEL:  ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

 
16.1 Zmeny vykonané po revízii: 

Zmeny v oddieloch: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. 
 
16.2 Úplný text viet ozna čených písmenom H, P: 
 
16.3 Význam použitých skratiek: 
 

ATE mix    Odhad akútnej toxicity zmesi (acute toxicity estimation) 
K    Znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou. 
LD  Smrteľná dávka 
NPEL Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov 

v pracovnom ovzduší. 
PBT   Perzistencia, bioakumulativita, toxicita 
STOT RE   Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia. 
STOT SE   Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia. 
vPvB   Veľmi perzistentná, veľmi bioakumulatívna 

 
16.4 Odporú čania na odbornú prípravu: Zoznámiť pracovníkov s odporučeným spôsobom použitia, 

povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou a zakázanými manipuláciami s výrobkom. 
 
16.5 Zdroje k ľúčových dát: Táto karta bezpečnostných údajov svojím obsahom zodpovedá 

požiadavkám Prílohy II Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006.  


