
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu
Obchodný názov Craquelure Step 1 Base Coat
Registračné číslo (REACH) nerelevantné (zmes)

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Príslušné identifikované použitia dekoratívne náterová farba

Prvá časť dvojkrokového procesu - základná vrstva

Craquelure Step 1 Base Coat je produkt na vodnej
báze, ktorý sa používa ako efekt dekoračného náteru.
Používa sa v spojení s vrchným náterom Applicraft
Craquelure Step 2 Top Coat, aby sa vytvoril vzhľad
popraskaného povrchu

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
NaVidieku.sk s. r. o.
Kadnárova 62
831 53 Bratislava
Slovensko
 
Telefón: +421 905 290 176
Webová stránka: www.NaVidieku.sk
e-mail (kompetentná osoba) navidieku@navidieku.sk (Viliam Kyselovič)

1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzová informačná služba Národné toxikologické informačné centrum: 00421-

(0)2-547 741 66,
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxi-
káciách.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Táto zmes nespĺňa kritériá pre klasifikáciu v súlade s nariadením č 1272/2008/ES.

2.2 Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

nie je nutné

2.3 Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.
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ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky
Nerelevantné (zmes)

3.2 Zmesi
Tento produkt nespĺňa kritériá na klasifikáciu v žiadnej triede nebezpečnosti podľa nariadenia (ES) č. 1272/
2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Žiadne klasifikované zložky nie sú prítomné nad úrovňou štandardného zverejnenia ani nemajú limitné hod-
noty vystavenia pri práci.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné poznámky

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte etiketu alebo kartu
bezpečnostných údajov produktu).  Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku
pomoc.  V prípade bezvedomia uložte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodávajte nič ústami.

Po vdýchnutí
Zasiahnutú osobu premiestnite na čerstvý vzduch a udržujte v teple a kľude, v polohe pohodlnej na dýchanie.  Uvoľnite tesné
oblečenie, ako je golier, kravata alebo opasok.

Po kontakte s pokožkou
Pokožku opláchnite vodou a mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom.  Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvo-
ria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po kontakte s očami
Najskôr odstráňte kontaktné šošovky (ak ich používate) a potom si vyplachujte oči veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vo-
dy po dobu aspoň 15 minút.  Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po požití
Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.  Dajte vypiť pohár vody alebo mlieka.  Ak exponovaná osoba cíti nevoľnosť, prestaň-
te podávať tekutiny, pretože vracanie môže byť nebezpečné.  V prípade bezvedomia uložte osobu do stabilizovanej polohy. Ni-
kdy nepodávajte nič ústami.  Uvoľnite tesné oblečenie, ako je golier, kravata alebo opasok.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Opis účinkov a symptómov nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie, ak sa vyskytujú, je uvedený v časti 11.
Závažnosť opísaných symptómov sa bude líšiť v závislosti od koncentrácie a dĺžky expozície.
Vdýchnutie: Dlhodobé vdychovanie vysokých koncentrácií môže poškodiť dýchací systém.
Požitie: Gastrointestinálne príznaky vrátane žalúdočnej nevoľnosti.
Kontakt s pokožkou: Dlhodobý kontakt môže spôsobiť vysušenie pokožky.
Kontakt s očami: Môže spôsobiť dočasné podráždenie očí.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Ošetrujte podľa symptómov. Personál prvej pomoci by mal počas akejkoľvek záchrany nosiť vhodné ochranné vybavenie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Produkt nie je horľavý.

Vhodné hasiace prostriedky
Typ hasiaceho prostriedku prispôsobte okoliu.

Nevhodné hasiace prostriedky
Informácie nie sú k dispozícii.

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nádoby môžu prasknúť v dôsledku nadmerného tlaku.  Zaschnutý povlak môže horieť.
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Nebezpečné produkty spaľovania
Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO2), Oxid siričitý (SO2), Oxidy dusíka (NOx)

5.3 Pokyny pre požiarnikov
Zabráňte vdychovaniu požiarnych plynov alebo pár. Evakuujte oblasť. Nádoby vystavené teplu ochladiť vodným postrekom a
odstrániť ich z priestoru požiaru, ak je to možné bez rizika. Nádoby vystavené pôsobeniu tepla ochladzujte vodou až do uplynu-
tia doby po ukončení požiaru. Ak sa netesnosť alebo rozliatie nezapálili, použite vodné spreje na zneškodnenie pár a na ochra-
nu osôb, ktoré zastavujú únik.
Noste samostatný dýchací prístroj s pretlakovým tlakom (SCBA) a vhodný ochranný odev. Hasičské oblečenie zodpovedajúce
európskej norme EN469 (vrátane prilieb, ochranných čižiem a rukavíc) poskytne základnú úroveň ochrany pred chemickými ne-
hodami.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.  Udržujte nepotrebný a nechránený personál mimo dosahu veľkého úniku.  Noste ochranný odev,
ako je popísané v Oddiele 8 tejto karty bezpečnostných údajov.  Dodržujte bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádza-
nie.  Po práci s uniknutým produktom sa dôkladne umyte.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.  Znečistenú odpadovú vodu zadržte a zlikvidujte.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí

Zakrytie kanalizácie

Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie
Zotrieť savým materiálom (napr. látkou, ovčou vlnou).  Zozbierajte uniknutý produkt: piliny, kremelina (diatomit), piesok, univer-
zálny lapač,
Pri veľkých únikoch absorbujte produkt do vermikulitu, suchého piesku alebo pilín a pred zneškodnením ich nechajte vyschnúť.
Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s národnými predpismi. Miesto úniku umyte vodou Po práci s uniknutým produktom sa dô-
kladne umyte

Vhodné techniky zabránenia
Použitie absorpčných materiálov.

Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia
Uložte do vhodných nádob na likvidáciu.  Vyvetrajte zasiahnutú oblasť.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8.  Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Odporúčania

Prečítajte si a dodržujte odporúčania výrobcu. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Noste ochran-
ný odev, ako je popísané v Oddiele 8 tejto karty bezpečnostných údajov. So všetkými nádobami manipulujte opatrne, aby ste za-
bránili / minimalizovali únik. Ak nádobu nepoužívate, udržiavajte ju tesne uzavretú.

Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí
Po použití si umyť ruky.  Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch.  Odstrániť kontaminovaný odev a ochranné pros-
triedky pred vstupom do stravovacích priestorov.  Nikdy neuchovávajte potraviny a nápoje v blízkosti chemických látok.  Nikdy
nedávajte chemické látky do nádob, ktoré sa normálne používajú pre potraviny alebo nápoje.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Riadenie súvisiacich rizík

Skladujte mimo nekompatibilných materiálov v pôvodnom obale na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte
pri teplote od 10°C do 35°C.
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- Ohrozenia vyplývajúce z horľavosti
V mieste používania a skladovania zabezpečte jednoduchý prístup k hasiacim prostriedkom.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia
Tento produkt by sa mal používať len na účely uvedené v oddieli 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Vnútroštátne medzné hodnoty
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku)

Táto informácia nie je k dispozícii.

8.2 Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie

Celková ventilácia.

Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky)
Mali by sa používať osobné ochranné prostriedky s označením CE.
Hygienické opatrenia: Zabezpečte miesto na vyplachovanie očí a bezpečnostnú sprchu. Kontaminovaný pracovný odev by ne-
mal byť vynášaný z pracoviska. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Každý deň čistite zariadenie a pracovný
priestor. Mali by sa uplatňovať správne postupy osobnej hygieny. Umyte sa na konci pracovnej zmeny a pred jedlom, fajčením
alebo použitím toalety. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

Ochrana očí/tváre
V prípade rizika z postriekania:  Ochranné okuliare proti chemikáliám alebo tvárový štít.  Osobné ochranné prostriedky na ochra-
nu očí a tváre by mali byť v súlade s európskou normou EN166.  Ak hodnotenie rizika naznačuje, že je možný kontakt s očami,
mali by ste nosiť okuliare vyhovujúce schváleným normám.

Ochrana kože
- Ochrana rúk

Noste vhodné rukavice.  Ak hodnotenie rizika naznačuje, že je možný kontakt s pokožkou, mali by sa používať chemicky odolné
nepriepustné rukavice vyhovujúce schválenej norme. Najvhodnejšie rukavice by sa mali zvoliť po konzultácii s dodávateľom/vý-
robcom rukavíc, ktorý poskytne informácie o dobe prieniku materiálu rukavice. Na ochranu rúk pred chemikáliami by rukavice
mali zodpovedať európskej norme EN374, berúc do úvahy údaje uvedené výrobcom rukavíc. Počas používania skontrolujte, či si
rukavice zachovávajú svoje ochranné vlastnosti, a vymeňte ich hneď, ako zistíte akékoľvek znehodnotenie. Odporúča sa často
meniť rukavice.

- Ďalšie opatrenia na ochranu rúk
Ak hodnotenie rizika naznačuje, že je možná kontaminácia kože, mala by sa nosiť vhodná obuv a ochranný odev zodpovedajúci
schválenej norme.

Ochrana dýchacích ciest
Ak hodnotenie rizika naznačuje, že je možné vdýchnutie kontaminujúcich látok, je potrebné používať ochranu dýchacích ciest
vyhovujúcu schválenej norme. Zaistite dostatočné vetranie.
Veľké úniky: ak je ventilácia nedostatočná, musí sa nasadiť vhodná ochrana dýchacích ciest.

Kontroly environmentálnej expozície
Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.  Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Craquelure Step 1 Base Coat
Číslo verzie: GHS 1.0 Dátum zostavenia: 19.04.2021

Slovensko: sk
EKOTOXCONS 007512 SDS-01

Strana: 4 / 10



ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav tekutý

Farba biela

Zápach Charakteristický mierny zápach

Teplota topenia/tuhnutia 0 °C

Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a
rozmedzie teploty varu

>100 °C

Horľavosť nehorľavá

Dolná a horná medza výbušnosti neurčené

Teplota vzplanutia neurčené

Teplota samovznietenia neurčené

Teplota rozkladu nie je relevantné

hodnota pH 6 – 8

Kinematická viskozita neurčené

Rozpustnosť(i)

Rozpustnosť vo vode miešateľná v akomkoľvek pomere

 
Rozdeľovací koeficient

Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) táto informácia nie je k dispozícii

 

Tlak pár 17,5 mmHg pri 20 °C

 
Hustota a/alebo relatívna hustota

Hustota 1.1 - 1.8

Relatívna hustota pá informácia o tejto vlastnosti nie je k dispozícii

 

Vlastnosti častíc nie je relevantné (tekutý)

9.2 Iné informácie

Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti triedy nebezpečnosti podľa GHS (fyzikálne nebez-
pečenstvá): nie je relevantné
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Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Miešateľnosť Úplne miešateľné s vodou.

Volatile Organic Compounds (prchavé organické
zlúčeniny)

Tento produkt obsahuje maximálny obsah VOC me-
nej ako 0,5%

Prchavosť 45 - 55%

Hustota pár 0.62

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Tento produkt nie je reaktívny za normálnych podmienok okolitého prostredia.

10.2 Chemická stabilita
Produkt je stabilný za bežných podmienok prostredia a predpokladaných skladovacích a manipulačných podmienok teploty a tla-
ku.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií
Nie sú známe nebezpečné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Nie sú známe žiadne špecifické podmienky, ktorým je nutné sa vyvarovať.

10.5 Nekompatibilné materiály
Žiadny konkrétny materiál alebo skupina materiálov pravdepodobne nebude reagovať s produktom na vznik nebezpečnej situ-
ácie.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Pri použití a skladovaní podľa odporúčaní sa nerozkladá.  Tepelný rozklad alebo produkty spaľovania môžu obsahovať nasledu-
júce látky:
Škodlivé plyny alebo pary.  Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008
Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP)

Táto zmes nespĺňa kritériá pre klasifikáciu v súlade s nariadením č 1272/2008/ES.

Akútna toxicita
Nie je klasifikovaná ako akútne toxická.

Žieravosť/dráždivosť pre kožu
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Mutagenita pre zárodočné bunky
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogenita
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
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Reprodukčná toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia
Nie je klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán (jednorázová expozícia).

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia
Nie je klasifikovaná ako toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia).

Aspiračná nebezpečnosť
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými vlastnosťami
Závažnosť opísaných symptómov sa bude líšiť v závislosti od koncentrácie a dĺžky expozície.
Vdýchnutie: Dlhodobé vdychovanie vysokých koncentrácií môže poškodiť dýchací systém.
Požitie: Gastrointestinálne príznaky vrátane žalúdočnej nevoľnosti.
Kontakt s pokožkou: Dlhodobý kontakt môže spôsobiť vysušenie pokožky.
Kontakt s očami: Môže spôsobiť dočasné podráždenie očí.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti
Nie sú žiadne ďalšie informácie.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita
Nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie.  Veľké alebo časté úniky však môžu mať nebezpečné účinky na ži-
votné prostredie.

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť
Údaje nie sú k dispozícii.

12.3 Bioakumulačný potenciál
Údaje nie sú k dispozícii.

12.4 Mobilita v pôde
Údaje nie sú k dispozícii.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)
Žiadne zo zložiek nie sú uvedené.

12.7 Iné nepriaznivé účinky
Údaje nie sú k dispozícii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu
Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Zneškodnite obsah/
nádobu v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi. Zneškodňovanie tohto produktu, technologických roztokov, zvyškov a
vedľajších produktov by mala byť v súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu životného prostredia a likvidácie od-
padu a s požiadavkami miestnych úradov.

Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie
Nevypúšťať do kanalizačnej siete.  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kar-
tou bezpečnostných údajov.
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Spracovanie odpadu nádob/balení
Nadbytočné produkty a tie, ktoré nie je možné recyklovať, zneškodnite prostredníctvom licencovaného zariadenia na zneškod-
nenie odpadu. Odpadové obaly by sa mali zbierať na opätovné použitie alebo recykláciu. Spaľovanie alebo skládkovanie by sa
malo používať iba vtedy, keď nie je možná recyklácia. Odpad by sa nemal zneškodňovať neupravený do kanalizácie, pokiaľ nie
je v plnom súlade s miestnymi predpismi vodného úradu.  Zaobchádzať s kontaminovanými obalmi rovnakým spôsobom ako s
látkou samotnou.

Poznámka
Prosíme, berte do úvahy všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia.  Odpad by mal byť triedený podľa kate-
górií, s ktorými môžu oddelene zaobchádzať samosprávne alebo celoštátne zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo nie sú subjektom predpisov o preprave
14.2 Správne expedičné označenie OSN nie je relevantné
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu žiadne
14.4 Obalová skupina nie je priradené
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie nie je ohrozujúce pre životné prostredie podľa smerni-

ce o nebezpečných tovaroch
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nie sú žiadne ďalšie informácie.

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO
Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad.

Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN
Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/
RID/ADN) - Dodatočné informácie

Nie sú subjektom ADR, RID a ADN.

Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG) - Dodatočné informácie
Nie sú subjektom IMDG.

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatočné informácie
Nie sú subjektom ICAO-IATA.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia
Relevantné ustanovenia Európskej únie (EÚ)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) v platnom znení,
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,
Zákon č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom
znení.

Obmedzenia podľa REACH, Príloha XVII
žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Zoznam látok podliehajúcich autorizácii (REACH, Príloha XIV) / SVHC - zoznam kandidátskych látok
žiadne zo zložiek nie sú uvedené
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Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických
zariadeniach (RoHS)

žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Nariadenie o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR)
žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Rámcová smernica o vode (RSV)
žiadne zo zložiek nie sú uvedené

Nariadenie o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (POP)
Žiadne zo zložiek nie sú uvedené.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Posúdenia chemickej bezpečnosti pre látky v tejto zmesi neboli vykonané.
Tieto produkty boli testované v súlade so špecifikáciami CMA Testing and Certification Laboratories.
Testované v súlade s EN71: časť 3: 1994 so zmenami a doplneniami A1: 2000 a AC: 2002 - Migrácia určitých prvkov (pre poža-
dované testované diely) - Analýza ťažkých kovov bola stanovená ICP - AES. Výsledok - vyhovel.

ODDIEL 16: Iné informácie

Skratky a akronymy

Skr. Popis použitých skratiek

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérie-
ures (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Európska dohoda o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí)

CLP Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálny harmonizovaný systém klasi-
fikácie a označovania chemických látok" vypracovala OSN

IATA International Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia  o nebezpečných látkach pre letec-
kú dopravu)

ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí)

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obme-
dzovanie chemických látok)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzi-
národnú železničnú prepravu nebezpečných vecí)

SVHC Substance of Very High Concern (látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne)

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov
Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.
Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN).  Predpis o medziná-
rodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG).  Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Naria-
denia  o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu).
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Proces klasifikácie
Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na údajoch o testovanej zmesi.
Nebezpečenstvo pre zdravie, Nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zme-
si (súčtový vzorec).

Pokyny pre školenia
Odporúčania na odbornú prípravu: Pracovníci musia byť poučení o rizikách pri manipulácii a o požiadavkách na ochranu zdra-
via a životného prostredia.

Vyhlásenie
Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov.  Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pre tento
produkt.
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