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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 

(v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)) 
   Autorizovaný distribútor  

BELZONA® 4411 (GRANOGRIP) ZÁKLAD 
 
1.  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 
 

IDENTIFIKÁCIA LÁTKY ALEBO PRÍPRAVKU 
 

Názov BELZONA® 4411 (GRANOGRIP) ZÁKLAD 
  

Obchodné názvy BELZONA® 4411 (GRANOGRIP) BASE 
  

Číslo produktu 3010/1205/-/01 
 

POUŽITIE LÁTKY ALEBO PRÍPRAVKU 
 

Použitie Základ dvojzložkového systému. Pred použitím zmiešať s tvrdidlom. Bezpečnostný protišmykový 
náter, ktorý vytvára na oceli, betóne, podlahových dlaždiciach alebo dreve trvanlivý povrch. Nanášať 
štetcom s tuhými štetinami alebo dodaným umelohmotným aplikátorom. Pri používaní dodržujte 
návod na použitie od spoločnosti Belzona®. 

Identifikované použitie - 
Neodporúčané použitie - 
 

IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI ALEBO PODNIKU 
 

VÝROBCA 
 

Názov Belzona Polymerics Limited 
Adresa Claro Road, Harrogate 
 North Yorkshire 
 HG1 4AY 
Telefón +44 (0) 1423 567641 
Fax +44 (0) 1423 505967 
 

DISTRIBÚTOR 
 

Názov SLOVCEM, spol. s r.o. 
Identifikácia Distribútor  
Adresa Duklianskych hrdinov 651, 90101 Malacky, Slovensko 
E-mail slovcem@slovcem.sk 
IČO 31410324 
Telefón 034 / 772 2917 
Fax 034 / 772 3438 
 

NÚDZOVÝ TELEFÓN (dostupný 24 hodín) 
 

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC):  
FNsP Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava: 02 / 547 741 66
 
 
 
 
2.  IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 
 

Klasifikácia prípravku Xi; R36/38 - R43 - N; R51/53 
 

Fyzikálno-chemické účinky Výrobok je horľavý. Udržiavať mimo tepelných zdrojov, zdrojov iskrenia a otvoreného ohňa. 
 

Zdravotné účinky Dráždi oči a pokožku. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Obsahuje epoxidové 
zložky. Pozri informácie dodané výrobcom. 

 

Environmentálne účinky Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke 
životného prostredia. Zabrániť úniku výrobku do kanalizácie, povrchových vôd, podzemných vôd 
a pôdy. Oboznámiť sa so špeciálnymi inštrukciami a kartou bezpečnostných údajov. Tento materiál 
a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. 
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3.  ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
 

Koncentrácia Zložka RG/ES/CAS/ 
IDX* Klasifikácia a označovanie** [%] 

     

- 
500-033-5

25068-38-6

epoxidová živica (priem. molek. hmotn. ≤ 700) 

603-074-00-8

Xi; R36/38 
R43 
R51/53 

60 - 100 

     

- 
215-222-5
1314-13-2

oxid zinočnatý 

030-013-00-7

N; R50/53 1  -  5 

     

- 
219-371-7
2425-79-8

bután-1,4-diylbis(oxymetylén)-bisoxirán 

603-072-00-7

Xn
Xi;

R20/21 
R36/38 
R43 

1  -  5 

 

* RG – registračné č., ES – č. Európskeho spoločenstva, CAS – č. Chemical Abstract Service, IDX – indexové číslo 
** znenie R-viet je uvedené v časti 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
4.  OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 
 

Všeobecné pokyny Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi 
poskytnúť informácie z tejto karty bezpečnostných údajov alebo z etikety. Informácie o toxických látkach, ich 
akútnej aj chronickej toxicite, ako i o terapii pri intoxikáciách jedovatými látkami poskytuje telefonicky 
aj písomne v nepretržitej 24-hodinovej službe Národné toxikologické informačné centrum. Pri bezvedomí 
nepodávať postihnutému nič ústami. 

 

Po inhalácii Zabezpečiť čerstvý vzduch. Postihnutej osobe zabezpečiť teplo a kľud. Pri zástave dýchania podať umelé 
dýchanie. Nič nepodávať ústami. Pri bezvedomí uložiť postihnutú osobu do stabilizovanej polohy a zabezpečiť 
lekársku pomoc. 

 

Po kontakte 
s pokožkou 

Kontaminovaný odev vyzliecť. Zasiahnuté miesto dôkladne umyť vodou a mydlom alebo použiť vhodný 
prostriedok na čistenie pokožky. NEPOUŽÍVAŤ riedidlá ani rozpúšťadlá. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí 
(dráždenie, pálenie) vyhľadať lekársku pomoc. 

 

Po kontakte 
s očami 

Odstrániť kontaktné šošovky. Ihneď dôkladne vyplachovať veľkým množstvom čistej čerstvej vody 
počas najmenej 15-tich minút (pri otvorených viečkach). Vyhľadať lekársku pomoc. 

 

Po požití V prípade náhodného požitia okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Zabezpečiť kľud. Vypláchnuť ústa 
množstvom vody. Vypiť množstvo vody. NEVYVOLÁVAŤ zvracanie. 

 
5.  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 

Vhodné hasiace 
prostriedky 

Piesok, hasiaca pena, oxid uhličitý (CO2), hasiaci prášok. V prípade väčšieho požiaru vodná hmla. 

 

Nevhodné hasiace 
prostriedky 

NEPOUŽÍVAŤ priamy prúd vody. 

 

Osobitné 
nebezpečenstvo 
expozície 

Pri horení vzniká hustý čierny dym, ktorý obsahuje nebezpečné produkty horenia (pozri v časti 10). Vystavenie 
sa účinkom produktov rozkladu pri horení môže byť pre zdravie nebezpečné. Uzavreté nádrže vystavené ohňu 
alebo vysokej teplote chladiť prúdom vodnej sprchy a ak je to možné odstrániť ich z ohrozeného priestoru. 
Zabrániť úniku zvyškov hasiacich médií do kanalizácie a vodných tokov. 

 

Produkty horenia Pri horení môžu vznikať nebezpečné rozkladné produkty ako oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a dym. 
 

Špeciálne 
ochranné 
prostriedky 
pre požiarnikov 

Samostatný dýchací prístroj. 

 
6.  OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
 

Všeobecné pokyny  -  
 

Osobné 
preventívne 
opatrenia 

Zabrániť kontaktu prípravku s pokožkou a očami. Používať osobné ochranné prostriedky uvedené v časti 8. 

 

Environmentálne 
preventívne 

Zabrániť úniku výrobku do odtoku a kanalizácie. Pri úniku väčšieho množstva výrobku do kanalizačnej siete, 
pri znečistení potokov, riek alebo jazier okamžite informovať miestne úrady vodného hospodárstva. Ďalšie 
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opatrenia informácie sú uvedené v časti 16. 
 

Spôsob čistenia Väčšinu výrobku preniesť vhodným spôsobom do vhodne označených nádob. Znečistené miesto posypať 
pieskom alebo iným inertným materiálom a premiestniť do nádob. Znečistený povrch vyčistiť vodou 
zmiešanou s čistiacim prostriedkom (saponátom). Ďalšie informácie sú uvedené v časti 13. Zabrániť úniku 
rozliateho výrobku alebo jeho zmesi s čistiacimi prostriedkami do povrchových vôd, kanalizácie 
alebo vodných tokov. Zneškodnenie vzniknutej zmesi zabezpečiť vhodným profesionálnym spôsobom v súlade 
s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované 
ako nebezpečný odpad. 

 
7.  MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 
 

Manipulácia VŠEOBECNE 
Počas prepravy alebo pri dlhšom skladovaní sa výpary môžu hromadiť vo vrchných častiach nádob. 
Pri otvorení nádob zabrániť nadýchnutiu výparov. Nádoby otvárať a zmiešať so základom na dobre vetranom 
mieste mimo priestoru aplikácie (ak je to možné). Zabrániť kontaktu s pokožkou a očami. V pracovných 
a skladovacích priestoroch je zakázané jesť, piť a fajčiť. Ďalšie údaje o osobnej ochrane sú uvedené v časti 8. 
Skladovať vždy v nádobách z rovnakého materiálu ako bola nádoba, v ktorom bol produkt dodaný. Dodržiavať 
princípy správneho hospodárenia a pravidelného zneškodňovania odpadu. 

 POŽIAR/EXPLÓZIA 
Výrobok je horľavý. Udržiavať mimo tepelných zdrojov, zdrojov iskrenia a otvoreného ohňa. 

 

Skladovanie Dodržiavať bezpečnostné opatrenia uvedené na obale. Skladovať na suchom, dobre vetranom mieste 
mimo dosahu zdrojov tepla, zapálenia a priameho slnečného svetla pri teplote medzi + 5 °C a + 30 °C. 
Nefajčiť. Zabrániť prístupu nepovolaných osôb. Skladovať oddelene od oxidačných činidiel, silných zásad 
a kyselín. 

 OPATRENIA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Únik, nesprávne skladovanie chemikálií a odpadov alebo ich zneškodňovanie nevhodným spôsobom môže 
spôsobiť znečistenie životného prostredia presiaknutím do pôdy a vážne poškodenie spodných vôd, ktoré sú 
dôležitým zdrojom pitnej vody. Všetky odpady, ale obzvlášť kvapalné musia byť bezpečne skladované 
na vhodne upravenom mieste, ktoré je izolované od odvodňovacieho systému a zabezpečené 
proti akémukoľvek úniku. Je potrebné dodržať princípy skladovania nebezpečných chemikálií. 

 
8.  KONTROLA EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA 
 

MEDZNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE 
 

1. Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší 
NPEL 

priemerný hraničný 
 

P.Č. 
 

Chemická látka 
 

EINECS 
 

CAS 
ml.m-3 (ppm) mg.m-3 kategória mg.m-3 

U
pozorn. 

214. oxid zinočnatý (dymy) 
respirabilná frakcia 

215-222-5 1314-13-2  
- 

 
1R 

 
I. 

 
1 

 

 

Vysvetlivky k tabuľke sú uvedené v časti 16 ĎALŠIE ÚDAJE. 
 

Prípravok neobsahuje ďalšie látky, pre ktoré sú stanovené najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) chemických faktorov 
v pracovnom ovzduší podľa Nariadenia vlády SR č. 355/2006 z 10. mája 2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č. 300/2007 z 20. júna 2006, ani látky, pre ktoré sú 
stanovené technické smerné hodnoty (TSH) plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom 
ovzduší podľa Nariadenia vlády SR č. 356/2006 z 10. mája 2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č. 301/2007 z 13. júna 2007. 
 

KONTROLA EXPOZÍCIE NA PRACOVISKU 
 

Všetky osobné ochranné prostriedky vrátane dýchacích prístrojov, ktoré majú zabezpečiť obmedzenie expozície nebezpečnými 
látkami, sa musia používať v súlade s požiadavkami platných predpisov a noriem. 
 

Mladiství zamestnanci majú zakázané pracovať s týmto prípravkom podľa Nariadenia vlády SR č. 286/2004 Z.z., ktorým sa 
ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 
zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov. 
 

Všeobecné 
informácie 

Nádobu otvárať na dobre vetranom mieste. 

 

Ochrana  
dýchacieho 
ústrojenstva 

Za bežných podmienok nie je ochrana dýchacích ciest nevyhnutná. Vhodnú ochranu dýchacích ciest použiť 
v prípade stiesnených podmienok alebo pri nedostatočnej ventilácii priestoru. 
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Ochrana rúk VŠEOBECNÝ POSTUP OCHRANY RÚK 
Ochrana rúk by mala byť zabezpečená v súlade s požiadavkami platných predpisov a noriem EN 374 
o ochranných rukaviciach proti chemikáliám. Ochranné rukavice by mali chrániť pokožku pred nežiadúcimi 
účinkami chemikálií. Mali by spĺňať kritérium nepriepustnosti a odolnosti. Mali by sa pravidelne meniť, 
aby nedošlo k zníženiu ich ochrannej funkcie. Ak nie je možné zabezpečiť, aby boli rukavice vymenené ešte 
pred garantovanou dobou odolnosti alebo existujú pochybnosti o dĺžke odolnosti, odporúčanie vhodného typu 
žiadajte od výrobcu rukavíc. Ochranné krémy môžu pomôcť chrániť exponovanú časť pokožky, ale nie sú 
náhradou plnohodnotnej fyzickej ochrany pokožky rukavicami. Nesmú sa použiť, ak už došlo k expozícii. 
 

 ŠPECIFICKÉ ODPORÚČANIA 
Použiť ochranné rukavice odolné chemikáliám vyrobené z neoprénu alebo nitrilu. 

 BEŽNÉ POUŽITIE 
Použiť ochranné stredne odolné rukavice, ktoré poskytujú ochranu zápästia. 

 

Ochrana očí Ochranu očí (ochranné okuliare) je doporučené používať po celý čas manipulácie s prípravkom ako aj pri jeho 
používaní v súlade s EN 166 Osobná ochrana zraku. Počas obrábania, brúsenia, obrusovania 
alebo odstraňovania tohto výrobku by mali byť oči chránené podľa potreby vhodným typom ochrany očí 
v závislosti od druhu činnosti. 

 

Ochrana pokožky BEŽNÉ POUŽITIE 
Ochranná kombinéza zo syntetického polyetylénu, ľahký ochranný oblek Tyvek PRO-TECH s mimoriadne 
vysokým stupňom ochrany proti chemikáliám alebo rovnocenná kombinéza vyrobená v súlade s platnými 
normami ochrany proti kvapalným chemikáliám (EN 13034 Typ 6). Silne znečistený odev vyzliecť a pokožku 
dôkladne umyť vodou a mydlom alebo použiť vhodný prostriedok na čistenie pokožky. 

 

Ďalšie údaje PRACOVNÁ HYGIENA 
Po manipulácii s prípravkom, pred jedlom, fajčením alebo použitím toalety sa starostlivo poumývať. 
Zabezpečiť dostupnosť technických prostriedkov (prívod tečúcej vody, nádobu s vodou) pre pohotový výplach 
očí. Nevkladať znečistené predmety alebo používané náradie (špachtle, aplikátory, štetky, handry) do vreciek. 
Ak to je nevyhnutné znečistený pracovný odev vyzliecť, aby sa predchádzalo kontaminácii povrchov 
a nebezpečenstvu neúmyselného kontaktu s pokožkou a požitiu. 

 
 

KONTROLA ENVIRONMENTÁLNEJ EXPOZÍCIE 
 

Ochrana životného 
prostredia 

Zabrániť úniku výrobku do odtoku a kanalizácie. Pri úniku väčšieho množstva výrobku do kanalizačnej siete, 
pri znečistení potokov, riek alebo jazier okamžite informovať miestne úrady vodného hospodárstva. 

 
9.  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

Fyzikálny stav kvapalná látka 
Vzhľad tixotrópna kvapalina 
Farba žltá, červená, šedá 
Zápach epoxidový 
 

DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ, BEZPEČNOSTNÉ A ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE 
 

pH  - Relatívna hustota 1,15 - 1,25 (+20 °C) 
Teplota varu [°C] > +200 (760 mmHg) Rozpustnosť vo vode [g.l-1] nemiešateľný s vodou 
Horľavosť horľavý Rozpustnosť v tukoch [g.l-1] - 
Medze výbušnosti [obj. %] - Rozdeľ. koef. n-oktanol-voda log Pow > 3,0 (predpoklad) 
Oxidačné vlastnosti - Viskozita - 
Tlak pár [kPa] nízky Hustota pár (vzduch = 1) > 1 
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

Rýchlosť odparovania - Teplota samovznietenia [°C] - 
Teplota tuhnutia [°C] - Teplota rozkladu [°C] > +200 
Teplota vzplanutia [°C] > +170 (metóda CC closed cup) Vodivosť - 
 

Údaje uvedené v tejto časti sú určené pre potreby ochrany zdravia a životného prostredia a nepredstavujú technickú špecifikáciu 
výrobku. 
 
10.  STABILITA A REAKTIVITA 
 

Stabilita Za odporúčaných podmienok použitia a skladovania (pozri v časti 7) je výrobok stabilný. 
 

Podmienky, ktorých vzniku 
treba zabrániť 

Vysoká teplota, iskriace zariadenia, otvorený oheň. 
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Materiály, ktorým je potrebné 
sa vyhnúť 

S oxidačnými činidlami, silnými zásadami a kyselinami prípravok reaguje exotermicky. 

 

Nebezpečné produkty rozkladu V prípade požiaru oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a dym. 
 
11.  TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

Údaje pre samotný výrobok nie sú k dispozícii. Na základe vlastností epoxidových zložiek a toxikologických údajov podobných 
prípravkov, tento prípravok môže mať senzibilizujúce účinky na pokožku a dráždi pokožku. Obsahuje epoxidové zložky s nízkou 
molekulovou hmotnosťou, ktoré sú dráždivé pre oči, sliznicu a pokožku. Opakovaný kontakt s pokožkou môže viesť k dráždeniu 
a k senzibilizácii s možnými vzájomnými senzibilizujúcimi účinkami ďalších epoxidov.  
 

Toxikokinetika - 
 

Metabolizmus - 
 

Distribúcia - 
 

Akútna toxicita Orálna LD50 (potkan)  - 
   

 Dermálna LD50 (potkan alebo králik)  - 
   

 Inhalačná LC50 (potkan) pre aerosóly alebo častice - 
   

 Inhalačná LC50 (potkan) pre plyny a pary - 
 

Žieravosť - 
 

Dráždivosť Dráždi oči a pokožku. 
 

Senzibilizácia Dlhotrvajúci alebo opakovaný dotyk s pokožkou môže spôsobiť dráždenie, tvorbu pľuzgierov alebo 
dermatitídu. Boli spozorované alergické kožné reakcie. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. 

 

Narkotické účinky - 
 

Chronická toxicita - 
  

Toxicita po 
opakovanej dávke 

- 

 

Karcinogenita - 
  

Mutagenita - 
  

Reprodukčná 
toxicita 

- 

 

Skúsenosti  
u človeka 

PO NADÝCHANÍ 
Počas prepravy alebo dlhšieho skladovania sa pary môžu zhromaždiť vo vrchnej časti nádoby, ich vdýchnutie 
môže byť škodlivé. 

 PO POŽITÍ 
Riziko expozície prostredníctvom požitia pri profesionálnom používaní prípravku je nepravdepodobné. 
Neúmyselné požitie malých množstiev produktu z dôvodu nedostatočnej hygieny alebo nepriamej 
kontaminácie môže spôsobiť podráždenie slizníc. 

 PO KONTAKTE S POKOŽKOU 
Dlhotrvajúci alebo opakovaný dotyk s pokožkou môže spôsobiť dráždenie, tvorbu pľuzgierov 
alebo dermatitídu. Sú známe aj alergické kožné reakcie. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

 PO VNIKNUTÍ DO OČÍ 
Kontakt s očami môže spôsobovať ich podráždenie. 

 SPÔSOB VSTUPU DO ORGANIZMU 
Inhalácia, požitie, kontakt s pokožkou alebo očami. 

 PRÍZNAKY 
Dlhotrvajúci alebo opakovaný kontakt s pokožkou alebo sliznicou môže mať za následok príznaky 
ako sčervenanie, tvorbu pľuzgierov alebo dermatitídu. Príznaky môžu byť oneskorené. 

 LEKÁRSKE ODOPORUČENIE 
Kontakt s pokožkou výslovne predstavuje nebezpečenstvo. Osoby s precitlivelou pokožkou by mali 
v pracovnom procese dochádzať do styku s týmto výrobkom len pod zdravotníckym dohľadom. 

 
12.  EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

Environmentálny osud látky 
 

vo vzduchu - 
  

vo vode - 
  



BELZONA 4411 GRANOGRIP ZÁKLAD vydané: 17. 6. 2005 revízia:  11. 3. 2008
 

strana 6 (celkom 8) 
 

v pôde - 
 

Všeobecné 
informácie 

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného 
prostredia. 
Údaje pre samotný výrobok nie sú k dispozícii. Nasledujúce informácie sú poskytnuté na základe údajov 
jednotlivých zložiek a vyhovujú konvenčným klasifikačným postupom pre prípravky ako je uvedené 
v podrobnostiach o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických látok. Je nutné zabrániť úniku 
výrobku do kanalizácie, povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy. Pozri taktiež v časti 5, 6, 7, 9 a 13. 

 

Ekotoxicita Na základe údajov pre epoxidovú živicu (priem. molek. hmotn. ≤ 700) a oxid zinočnatý sa predpokladá, 
že výrobok by mal experimentálne LC50/EC50/IC50 hodnoty medzi 1 a 10 mg/l pre väčšinu druhov. Jedovatý 
pre vodné organizmy. 

  

 LC50 (ryby) (96 hod) - 
   

 EC50 (dafnie) (48 hod) - 
   

 IC50, (riasy) (72 hod) - 
 

CHSK - 
  

BSK5 - 
  

Mobilita 
(pohyblivosť) 

- 

 

Stálosť 
a odbúrateľnosť 

Na základe údajov pre epoxidovú živicu (priem. molek. hmotn. ≤ 700) a oxid zinočnatý sa očakáva, 
že výrobok nie je ľahko biologicky odbúrateľný podľa OECD/EC postupov. Môže spôsobiť dlhodobé 
nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. 

 

Bioakumulačný 
potenciál 

Na základe údajov pre epoxidovú živicu (priem. molek. hmotn. ≤ 700) a oxid zinočnatý sa očakáva, 
že výrobok je bioakumulatívny. Očakáva sa, že rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) je väčší ako 
3,0. Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. 

 

Výsledky 
posúdenia PBT 

- 

 

Iné nepriaznivé 
účinky 

- 

 
 
13.  OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
 

Čistiace operácie Pri všetkých aktivitách súvisiacich s čistením príslušenstva, podlahy alebo nádob na uchovávanie výrobku 
môže vzniknúť veľké množstvo znečisteného odpadu. Všetky používané čistiace prostriedky môžu potenciálne 
znečisťovať životné prostredie. Je potrebné zabrániť úniku vody, ktorá obsahuje povrchovo aktívne látky, 
odmasťovadlá alebo iné čistiace prostriedky, do kanalizácie alebo odvodňovacieho systému. Všetky čistiace 
alebo odmasťovacie operácie, pri ktorých sa používa voda, sa musia vykonávať vo vyhradených priestoroch 
mimo systému povrchových vôd a s odvodňovacím systémom pre znečistené vody. Tam, kde to nie je možné, 
musia byť povrchové vody vhodným spôsobom oddelené od znečistených vôd, ktoré sa musia zhromažďovať 
a odstraňovať bezpečným kontrolovaným spôsobom. 

 

 Pri použití čistiacich a odmasťovacích prostriedkov nemiešateľných s vodou (napr. rozpúšťadlá) sa pre účely 
bezpečného zneškodnenia odpadu musia použiť informácie z karty bezpečnostných údajov príslušného 
výrobku. 

 

Zneškodnenie 
prípravku 

Zabrániť úniku výrobku do kanalizácie, vodných tokov alebo iných miest, z ktorých by mohli byť podzemné 
alebo povrchové vody znečistené. Nezreagovaný výrobok sa zneškodňuje ako nebezpečný odpad v súlade 
so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími predpismi (číslo odpadu 08 04 09). V prípade pochybností je 
potrebné kontaktovať príslušný obvodný úrad ŽP. 

 

Zneškodnenie 
obalu 

Obaly sa likvidujú vhodným profesionálnym spôsobom v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími 
predpismi. Obaly používané pri preprave (zmršťovacie alebo rozťahovacie obaly, škatule a zabezpečovacie 
pásky), ktoré neboli znečistené produktom, môžu byť znovu použité alebo recyklované. Prázdne nevyčistené 
nádoby sa zneškodňujú ako nebezpečný odpad (číslo odpadu 15 01 10). Znečistené zmiešavacie dosky, 
špachtle, aplikátory, štetky a zmiešavacie misky sa po vytvrdnutí môžu zneškodňovať spolu s komunálnym 
odpadom. 

 

Ďalšie údaje Právne predpisy o odpadoch v SR: Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Zaradenie odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
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14.  INFORMÁCIE O DOPRAVE 
 
VŠEOBECNE 
Prepravná klasifikácia: Požiadavky na označovanie a balenie sa líšia v závislosti od obalu a veľkosti nákladu. Musí podliehať 
v súčasnosti platným predpisom. 
Prepravovať v uzavretých nádobách, ktoré sú vzpriamene a bezpečne zaistené. Zabezpečiť aby osoby, ktoré prepravujú výrobok, boli 
oboznámené s činnosťou v prípade núdze, havárie alebo úniku.  
 

 námorná IMDG letecká ICAO/IATA pozemná ADR/RID 
Identif. č. látky (UN) 3082 3082 3082 
Pomenovanie a opis veci LÁTKY OHROZUJÚCE 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 
KVAPALNÉ I.N.  

obsahujúce zmes epoxidovej 
živice a oxidu zinočnatého 

LÁTKY OHROZUJÚCE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 

KVAPALNÉ I.N.  
obsahujúce zmes epoxidovej 
živice a oxidu zinočnatého 

LÁTKY OHROZUJÚCE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 

KVAPALNÉ I.N.  
obsahujúce zmes epoxidovej 
živice a oxidu zinočnatého 

Identif. č. nebezp. látky - - - 
Trieda 9 9 9 
Klasifikačný kód - - - 
Bezpečnostná značka - - - 
Číslica a skupina - - - 
Dopravná kategória - - 3 
Obalová skupina III III III 
Látka znečisťujúca more nie - - 
EMS - - - 
MFAG - - - 
 
15.  REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
 

Prípravok je v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov 
a vykonávacích predpisov klasifikovaný ako DRÁŽDIVÝ pre oči a pokožku, môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou 
a NEBEZPEČNÝ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky 
vo vodnej zložke životného prostredia. 
 

Klasifikácia Xi; R36/38 - R43 - N; R51/53 
 

Označenie Xi N  
 

  

 

 dráždivý nebezpečný pre životné 
prostredie 

 

 
 

R-vety: R36/38 Dráždi oči a pokožku 
 R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou 
 R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke 

životného prostredia 
   

S-vety: S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice 
 S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad 
 S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou 

bezpečnostných údajov 
 
Nebezpečné látky Epoxidová živica (priem. molek. hmotn. ≤ 700), bután-1,4-diylbis(oxymetylén)-bisoxirán; oxid 

zinočnatý. 
Obsahuje epoxidové zložky. Pozri informácie dodané výrobcom. 

 
16.  ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

V časti 3 ZLOŽENIE / INFORMÁCIA O ZLOŽKÁCH: 
 

Kategórie  Xi dráždivý 
nebezpečnosti Xn škodlivý 
 N nebezpečný pre životné prostredie 
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R-vety R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou 
 R36/38 Dráždi oči a pokožku 
 R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou 
 R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke 

životného prostredia 
 R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke 

životného prostredia 
 

V časti 8 KONTROLA EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA: 
 

Vysvetlivky k tabuľke MEDZNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE: 
 

NPEL  Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) je definovaný ako najvyššia koncentrácia chemického faktora (plynu, pary alebo 
hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí 
neodôvodnené obťažovanie napríklad nepríjemným zápachom, a to aj pri opakovanej a dlhodobej expozícii denne počas osemhodinovej 
pracovnej zmeny a 40-hodinového pracovného týždňa. 

 Najvyššie prípustný expozičný limit priemerný predstavuje časovo vážený priemer hodnôt koncentrácií nameraných v dýchacej zóne 
zamestnanca za osemhodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň. 

 Najvyššie prípustný expozičný limit krátkodobý stanovuje povolené krátkodobé prekročenie hodnôt NPEL v dĺžke 15 minút v priebehu 
zmeny. Povolené krátkodobé prekročenie nad NPEL (píková koncentrácia) je limitované s ohľadom na lokálne dráždivé alebo systémové 
účinky chemických faktorov a je určené koncentráciou a pri niektorých chemických faktoroch aj kategóriou I a II. Pre všetky tieto 
chemické faktory musí byť dodržaný aj priemerný osemhodinový NPEL. Pre chemické faktory s výraznými lokálnymi dráždivými 
účinkami je stanovený len krátkodobý NPEL. 

R  –  znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná frakcia aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveolov a pre ktorú je 
stanovený limit.. 

 

Kategória Maximálne trvanie 
píku 

Maximálna 
frekvencia za zmenu 

Minimálny interval 
medzi píkmi 

    

I.  Miestne dráždivé faktory alebo faktory senzibilizujúce 
dýchacie cesty 

15 minút 
priemerná hodnota 

4 1 hodina 

 

Kategória I znamená, že NPEL nesmie byť vo všeobecnosti prekročený, ojedinele môže byť prekročený 2-krát pri niektorých 
chemických faktoroch. 
 

Ďalšie odporúčané 
obmedzenia 

Obsahuje epoxidové zložky. Pozri informácie dodané výrobcom. 
Výrobok sa nesmie používať na iné účely ako je odporúčané a je potrebné používať ho v súlade 
s priloženým návodom na použitie. Ak sa výrobok používa v stiesnených priestoroch, musí byť 
vypracovaný spôsob práce a možné riziká vyhodnotené kompetentnou osobou v súlade s príslušnými 
predpismi. Vyhodnotenie musí zohľadňovať možné riziká pre všetky druhy pracovných aktivít. 

 

Pokyny pre zaškolenie - 
 

Zdroje údajov Karta bezpečnostných údajov bola spracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) 
a podľa údajov prevzatých z karty bezpečnostných údajov dodávateľa. 

 

Revízia KBÚ 11. 3. 2008 
  

Komentár k revízii KBÚ bola revidovaná vo všetkých častiach. 
Všimnite si DÁTUM REVÍZIE. V prípade, že je karta bezpečnostných údajov staršia ako 24 mesiacov 
alebo máte pochybnosti o jej platnosti kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti BELZONA 
alebo priamo spoločnosť BELZONA (belzona@belzona.co.uk) a poskytnuté Vám budú najnovšie 
informácie. 

 

Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a nie sú zárukou vlastností výrobku. V žiadnom prípade nezbavujú užívateľa 
pri používaní výrobku od nutnosti poznať zákony v obore jeho činnosti. Užívateľ je sám zodpovedný za to, že budú dodržované bezpečnostné 
opatrenia nutné pri používaní výrobku. Všetky opatrenia majú za cieľ byť spotrebiteľovi za horeuvedených podmienok nápomocné. Predstavujú 
zdravotné a bezpečnostné doporučenia a doporučenia, ktoré sa týkajú životného prostredia a sú nutné pre bezpečné použitie, ale nemôžu byť 
považované za záruku úžitkových vlastností alebo vhodnosti pre konkrétne použitie. Je vždy povinnosťou užívateľa (zamestnávateľa) zaistiť, 
aby práca bola plánovaná a vykonávaná v súlade s platnými právnymi predpismi. Tento dokument nie je zostavený za účelom osvedčenia kvality. 
 


