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Karta bezpečnostných údajov 
Podľa článku 31 nariadenia REACH 1907/2006/ES, Federálnej OSHA, WHMIS 

 
Časť I Identifikácia látky/prípravku a spoločnosti/podniku 

Distribútor Výrobca Zástupca ES 

Názov Beckman Coulter Inc Názov Canterbury Scientific Ltd Názov Emergo Europe 

Adresa 250 S. Kraemer Blvd. Adresa 71 Whiteleigh Avenue Adresa Prinsessegracht 20 

 Brea,  Christchurch, 8011  2514 AP The Hague 

 CA 92821  NOVÝ ZÉLAND  Holandsko 

 USA     

  Prevádzková 
doba  

09.00 až 17.00 miestneho času   

    Tel.: +31 (0) 70 345 8570 

Tel.: +1-714-961-3659 Tel.: +64 3 343 3345 Fax: +31 70 346 7299 

Fax: +1-714-993-8737 Fax: +64 3 343 3342 Email: Europe@emergogroup

.com  
Núdzové  Email:  info@canterburyscientific.com   
tel. č.      
Názov prípravku  Kvapalné prípravky na kontrolu 

hemoglobínu A1c pre hladinu 1 a 2 
Kódy prípravku: B12396, B12397 

Použitie prípravku Kvapalná stabilná matrica lyzátu z ľudskej krvi na diagnostické použitie in vitro ako materiál kontroly kvality 
na hodnotenie systémov laboratórnych prístrojov/reagentov. 
S materiálmi kontroly kvality by sa malo zaobchádzať a používať ich podľa Pokynov na použitie dodaných 
spolu s kontrolnou súpravou. 

 

Časť II Identifikácia nebezpečenstiev 
Popis prípravku Čerešňovo-červená kvapalná zmes obsahujúca ľudskú krv 

Klasifikácia v súlade 
s nariadeniami (ES) 
č. 1272/2008 

Nevzťahuje sa. 
 

Klasifikácia prípravku Tieto produkty neobsahujú žiadne zložky, ktoré boli označené ako zdraviu škodlivé alebo fyzicky škodlivé 
podľa federálnej agentúry OSHA (29 CFR 1910.1200), systému WHMIS a smernice (ES) č. 1272/2008 

Prehľad núdzových 
informácií 

NEPREDPOKLADÁ SA, ŽE PRÍPRAVOK MÁ VÝZNAMNÉ NEŽIADUCE ÚČINKY NA ZDRAVIE, KEĎ 
SA DODRŽIAVAJÚ ODPORÚČANÉ POKYNY NA POUŽITIE. 
Nie sú známe významné účinky alebo kritické nebezpečenstvá. Zabráňte dlhodobému styku s očami, 
pokožkou a odevom. 
Potenciálne biologicky nebezpečný materiál. 

 

Časť III Zloženie/informácie o prísadách 
Skupina chemických látok Kvapalný stabilizovaný materiál na kontrolu 

lyzátu ľudských červených krviniek 
Chemický názov Hemoglobín, ľudský 

Zložka Číslo CAS Rozsah koncentrácie Symbol EHS/rizikové vety 

Hemoglobín, ľudský 9008-02-0 130 – 150 g/l Bez klasifikácie F 

Kyanid draselný 151-50-8 < 0,008 % T+; R26/27/28, R32 
N; R50/53 

Identita(-y) a koncentrácia(-ie) inej prísady(-ad) sa neposkytujú, pretože tvoria súčasť obchodného tajomstva. 

Časť IV Opatrenia prvej pomoci 
Styk s očami Skontrolujte a odstráňte akékoľvek kontaktné šošovky. Oči okamžite vypláchnite veľkým množstvom 

vody aspoň 15 minút, s občasným nadvihnutím horného a dolného viečka. Ak sa objaví podráždenie očí, 
vyhľadajte lekársku pomoc.  

Styk s pokožkou V prípade styku s pokožkou okamžite umyte veľkým množstvom vody aspoň 15 minút a odložte všetko 
kontaminované oblečenie a obuv. Oblečenie pred opätovným použitím vyperte. Obuv pred opätovným 
použitím dôkladne očistite. Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo sa produkt dostane do kontaktu 
s poranenou pokožkou, vyhľadajte lekársku pomoc.  

Požitie Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ vám to nenariadi zdravotnícky personál. Osobe 
v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Ak sa po požití objavia bolesti brucha, vyhľadajte lekársku 
pomoc.  

Vdýchnutie Tento produkt je nevdýchnuteľný. Ak sa však postihnutý necíti dobre v dôsledku zápachu krvi, preneste ho 
na čerstvý vzduch. Uvoľnite mu tesný odev, ako je golier, kravata alebo opasok. Ak postihnutý nedýcha 
alebo dýcha nepravidelne alebo nastane zástava dýchania, privolajte sanitku a zabezpečte umelé dýchanie 
alebo prívod kyslíka vyškoleným personálom. 

Časť V Protipožiarne opatrenia 
Horľavosť prípravku Tento produkt nie je horľavý. Tento produkt nie je horľavý. V prípade požiaru alebo zahriatia 

prípravku dochádza k zvýšeniu tlaku a obal môže prasknúť. 
Hasiace prostriedky V prípade požiaru použite vodnú sprchu (hmlu), penu alebo suchý hasiaci prostriedok. 

Nevhodné hasiace prostriedky Nie sú známe 
Osobitné riziká expozície V prípade požiaru okamžite izolujte priestor evakuáciou všetkých osôb z blízkosti incidentu. 

Nepodnikajte nič, čo by predstavovalo akékoľvek riziko osôb alebo na čo nemáte výcvik. 
Nebezpečné produkty horenia Žiadne osobitné údaje. 

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov 
a výzbroj pre hasičské jednotky 

Hasiči majú používať vhodný ochranný výstroj a pretlakový autonómny dýchací prístroj 
s celotvárovou maskou. 
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Časť VI Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
Osobné bezpečnostné opatrenia Nepodnikajte nič, čo by predstavovalo akékoľvek riziko osôb alebo na čo nemáte výcvik. 

Okolitý priestor evakuujte. Zabráňte vstupu nepovolaných a nechránených osôb do priestorov. 
Nedotýkajte sa rozliateho materiálu, ani cez neho neprechádzajte. Používajte vhodné osobné 
ochranné prostriedky (pozrite časť VIII). 

Environmentálne bezpečnostné 
opatrenia 

Zabráňte rozšíreniu rozliateho materiálu, jeho kontaktu s pôdou a úniku do vodných tokov, 
odpadov a kanalizácie. Ak prípravok spôsobil znečistenie životného prostredia (kanalizácia, 
vodné toky, pôda alebo ovzdušie), informujte príslušné úrady. 

Malý únik Zastavte únik, ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku. Zrieďte s vodou 
a zotrite mopom alebo absorbujte inertným suchým materiálom a umiestnite do vhodnej 
odpadovej nádoby. Odpad zneškodnite prostredníctvom spoločnosti, ktorá má povolenie na 
zneškodňovanie odpadov. 

 

Časť VII Zaobchádzanie a skladovanie 
Zaobchádzanie Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky (pozrite časť VIII). V priestoroch, kde sa 

s týmto materiálom zaobchádza, kde sa materiál skladuje alebo spracováva, je zakázané 
jesť, piť a fajčiť. Pred jedením, pitím a fajčením by si pracovníci mali umyť ruky a tvár. 

Skladovanie Prípravok skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Prípravok skladujte v originálnych obaloch, 
chránených pred priamym slnečným žiarením, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, 
mimo nezlučiteľných materiálov (pozrite časť X), potravín a nápojov. Podmienky skladovania 
musia byť v súlade s tými, ktoré sú uvedené v hárku s používateľskými pokynmi. Podmienky 
skladovania musia zodpovedať podmienkam uvedeným v návode na použitie. Obaly udržiavajte 
dôkladne uzatvorené a utesnené až do použitia prípravku. 
Obaly, ktoré už boli otvorené, musia byť znovu dôkladne utesnené a uložené v zvislej polohe, 
aby sa zabránilo úniku prípravku. Prípravok neskladujte v neoznačených obaloch. Používajte 
vhodné opatrenia na zabránenie znečistenia životného prostredia. 

 

Časť VIII Kontroly expozície a osobná ochrana 
Názov prípravku Limity expozície 
Kvapalné prípravky na kontrolu 
hemoglobínu A1c  

Neurčené 

pre hladinu 1 a 2 

Na prijateľné limity expozície sa informujte u miestnych úradov. 

Odporúčané monitorovacie postupy 
 

Ak tento prípravok obsahuje prísady s limitmi expozície, môže byť potrebné monitorovanie 
osôb, ovzdušia na pracovisku alebo biologické monitorovanie, aby bolo možné určiť účinnosť 
vetrania alebo iných kontrolných opatrení a/alebo určiť potrebu používania ochrany dýchacieho 
ústrojenstva. 

Technické opatrenia Nie sú žiadne osobitné požiadavky na vetranie. Dobrý vetrací systém by mal postačovať na 
kontrolu vystavenia pracovníkov látkam znečisťujúcim ovzdušie. Ak tento prípravok obsahuje 
prísady s limitmi expozície, použite uzavreté pracovné priestory, miestnu ventiláciu s odsávaním 
alebo iné technické prostriedky na udržiavanie expozície pracovníkov pod odporúčanými alebo 
zákonom povolenými limitmi. 
Po zaobchádzaní s chemickými prípravkami si pred jedlom, fajčením, používaním toalety 
a po skončení pracovnej doby dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. Použite vhodný postup 
na odstránenie potenciálne znečistených odevov. Znečistený odev pre opätovným použitím 
vyperte. Zabezpečte, aby sa v blízkosti pracoviska nachádzali miesta na vypláchnutie očí 
a bezpečnostné sprchy. 

Osobná ochrana  
Ochrana dýchacieho ústrojenstva Vždy, keď odhad rizík naznačuje, že je to potrebné, používajte dobre priliehajúci respirátor 

s čistením vzduchu alebo prívodom vzduchu, ktorý spĺňa schválené normy. Výber respirátora 
musí byť založený na známych alebo predpokladaných limitoch expozície, nebezpečenstvách 
vyplývajúcich z produktu a bezpečných pracovných limitov vybraného respirátora.  

Ochrana rúk Vždy, keď odhad rizík naznačuje, že je to potrebné, používajte pri zaobchádzaní s chemickými 
prípravkami nepriepustné rukavice odolné voči chemikáliám, ktoré spĺňajú schválené normy.  

Ochrana očí Vždy, keď odhad rizík naznačuje, že je to potrebné na zabránenie vystaveniu rozstreknutej 
kvapaline, hmle a prachu, používajte ochranné okuliare, ktoré spĺňajú schválené normy.  

Ochrana pokožky Osobné ochranné prostriedky na ochranu tela majú byť zvolené podľa úlohy, ktorá sa má 
vykonávať, a podľa rizík s tým spojených. Mali by byť pred zaobchádzaním s prípravkom 
schválené príslušným špecialistom.  

Environmentálne kontroly expozície Na zabezpečenie splnenia požiadaviek právnych predpisov o ochrane životného prostredia je 
potrebné kontrolovať emisie z vetracích alebo výrobných zariadení. V niektorých prípadoch 
budú pre zníženie emisií na prijateľnú úroveň potrebné práčky plynu, filtre alebo technické 
úpravy výrobných zariadení. 

 

Časť IX Fyzikálne a chemické vlastnosti 
Názov prípravku Kvapalné prípravky na kontrolu 

hemoglobínu A1c pre hladinu 1 
Kvapalné prípravky na kontrolu 
hemoglobínu A1c pre hladinu 2 

Fyzikálny stav  Kvapalina Kvapalina 
Farba Priehľadná čerešňovo-červená Priehľadná čerešňovo-červená 

Zápach Slabý zápach krvi Slabý zápach krvi 
Prah zápachu Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii 

pH Neutrálne Neutrálne 
Teplota tavenia/tuhnutia Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 

Teplota a teplotný rozsah varu  Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 
Teplota vzplanutia Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 

Rýchlosť odparovania Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 
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Horľavosť/  
Horná/dolná horľavosť 

Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa 

Horľavosť/ Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa 
horný/dolný limit horľavosti Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 

Tlak pary Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 
Rozpustnosť(-ti) Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa 

Hustota pary Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 
Relatívna hustota Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 

Rozpustnosť Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa 
Rozdeľovací koeficient Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 

Teplota samovznietenia Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa 
Teplota rozkladu Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 

Molekulová hmotnosť Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 
Molekulový vzorec Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 

Prchavosť Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 
Viskozita Nie je k dispozícii. Nie je k dispozícii. 

 

Časť X Stabilita a reaktivita 
Reaktivita Žiadne osobitné údaje. 

Chemická stabilita Produkt je chemicky stabilný 

Možnosť nebezpečných reakcií Za bežných podmienok skladovania a používania k nebezpečným reakciám nedochádza. 

Podmienky, ktorých vzniku treba 
zabrániť 

Žiadne osobitné údaje. 

Nekompatibilné materiály Žiadne osobitné údaje. Nie sú k dispozícii. 

Nebezpečné produkty rozkladu Za normálnych podmienok skladovania a používania by nemali vznikať nebezpečné produkty 
rozkladu. 

Nebezpečná polymerizácia Za normálnych podmienok skladovania a používania by nemala vznikať nebezpečná 
polymerizácia. 

 

Časť XI Toxikologické informácie 
Informácie o pravdepodobných cestách vystavenia a príznakoch týkajúcich sa fyzických, psychických, chemických a toxikologických 
charakteristík si pozrite v časti IV. 
Okamžité efekty – krátkodobé Žiadne známe podstatné efekty 
Oneskorené efekty – krátkodobé Žiadne známe podstatné efekty 
Chronické efekty – krátkodobé Žiadne známe podstatné efekty 
Okamžité efekty – dlhodobé Žiadne známe podstatné efekty 
Oneskorené efekty – dlhodobé Žiadne známe podstatné efekty 
Chronické efekty – dlhodobé Žiadne známe podstatné efekty 
  
Spojené štáty americké  

Akútna toxicita Obsahuje <0,008 % KCN. KCN má akútnu orálnu toxicitu (LD 50) 5 mg/kg [potkan]. 
Chronická toxicita Nie je k dispozícii. 

Karcinogenita Nie je k dispozícii. 
Mutagenicita Nie je k dispozícii. 
Teratogenita Nie je k dispozícii. 

Reproduktívna toxicita Nie je k dispozícii. 
Kanada  

Akútna toxicita Obsahuje <0,008 % KCN. KCN má akútnu orálnu toxicitu (LD 50) 5 mg/kg [potkan]. 
Chronická toxicita Nie je k dispozícii. 

Karcinogenita Nie je k dispozícii. 
Mutagenicita Nie je k dispozícii. 
Teratogenita Nie je k dispozícii. 

Reproduktívna toxicita Nie je k dispozícii. 
  
Tento produkt neobsahuje žiadne nebezpečné chemikálie uvedené v hlásení o karcinogénoch (najnovšie vydanie) národného 
toxikologického programu (NTP) alebo také, u ktorých by sa zistilo, že sú potenciálne karcinogénne v monografiách (najnovšie vydanie) 
medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) alebo OSHA. 

 

Časť XII Ekologické informácie 
Environmentálne vplyvy Nie sú známe významné účinky alebo kritické nebezpečenstvá. 

Vodná ekotoxicita Nie sú dostupné žiadne ďalšie podstatné informácie 
Biologická odbúrateľnosť Nie sú dostupné žiadne ďalšie podstatné informácie 

Životnosť a odbúrateľnosť Nie sú dostupné žiadne ďalšie podstatné informácie 
Bioakumulatívny potenciál Nie sú dostupné žiadne ďalšie podstatné informácie 

Pohyblivosť v pôde Nie sú dostupné žiadne ďalšie podstatné informácie 
Iné nepriaznivé efekty Neumožnite, aby produkt prenikol do podzemných vôd, vodného toku alebo do systému 

kanalizácie. 
Ohrozenie pitnej vody. 



Strana 4 z 5   Dátum revízie: 2017 - 11 
MSDS HB410-002 SK                                                Číslo vydania: 4 

Časť XIII Informácie o zneškodňovaní 
Likvidácia odpadu Vždy, keď je to možné, zabráňte alebo minimalizujte tvorbu odpadu. Prázdne nádoby alebo 

obaly môžu obsahovať zvyšky prípravku. Tento prípravok a jeho nádoba musia byť 
zneškodnené bezpečným spôsobom. Akékoľvek prebytky a nerecyklovateľné produkty 
zneškodnite prostredníctvom spoločnosti, ktorá má povolenie na zneškodňovanie odpadov. 
Tento prípravok, roztoky a všetky vedľajšie produkty zneškodnite v súlade s požiadavkami 
právnych predpisov o ochrane životného prostredia a zneškodňovaní odpadov a v súlade 
so všetkými požiadavkami regionálnych miestnych úradov. Zabráňte rozšíreniu rozliateho 
materiálu, jeho kontaktu s pôdou a úniku do vodných tokov, odpadov a kanalizácie. 

Zneškodňovanie odpadov by malo byť v súlade s príslušnými regionálnymi, vnútroštátnymi a miestnymi zákonmi a predpismi. 

Pozrite časť VII: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE a časť VIII: KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA na ďalšie 
informácie o zaobchádzaní s prípravkom a ochrane zamestnancov. 
 

Časť XIV Informácie o doprave a preprave 
Medzinárodné predpisy o 

doprave 
  

Klasifikácia DOT   
Číslo OSN Kvapalné prípravky na kontrolu hemoglobínu A1c pre hladinu 1 Neregulované 

 Kvapalné prípravky na kontrolu hemoglobínu A1c pre hladinu 2 Neregulované 
Klasifikácia TGD   

Číslo OSN Kvapalné prípravky na kontrolu hemoglobínu A1c pre hladinu 1 Neregulované 
 Kvapalné prípravky na kontrolu hemoglobínu A1c pre hladinu 2 Neregulované 

Klasifikácia Mexiko   
Číslo OSN Kvapalné prípravky na kontrolu hemoglobínu A1c pre hladinu 1 Neregulované 

 Kvapalné prípravky na kontrolu hemoglobínu A1c pre hladinu 2 Neregulované 
Klasifikácia MIGD   

Číslo OSN Kvapalné prípravky na kontrolu hemoglobínu A1c pre hladinu 1 Neregulované 
 Kvapalné prípravky na kontrolu hemoglobínu A1c pre hladinu 2 Neregulované 

Klasifikácia IATA-DGR   
Číslo OSN Kvapalné prípravky na kontrolu hemoglobínu A1c pre hladinu 1 Neregulované 

 Kvapalné prípravky na kontrolu hemoglobínu A1c pre hladinu 2 Neregulované 

 

Časť XV Regulačné informácie 
Spojené štáty americké  
Klasifikácia HCS Neregulované 

Federálne predpisy USA TSCA 8(a) IUR: voda 
 Zoznam USA (TSCA 8b): Neurčené. 
 SARA 302/304/311/312 mimoriadne nebezpečné látky: Neboli zistené žiadne prípravky. 
 SARA 302/304 núdzové plánovanie a oznamovanie: Neboli zistené žiadne prípravky. 
 SARA 302/304/311/312 nebezpečné chemické látky: Neboli zistené žiadne prípravky. 
 SARA 311/312 MSDS distribúcia – zoznam chemických látok – identifikácia nebezpečenstiev: 

Neboli zistené žiadne prípravky. 
Štátne predpisy Zákon štátu Kalifornia Proposition 65: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 

 Zákon o čistote vôd (CWA) 307: Neboli zistené žiadne prípravky. 
 Zákon o čistote vôd (CWA) 311: Neboli zistené žiadne prípravky. 
 Zákon o čistote ovzdušia (CAA) 112 zabránenie náhodného uvoľnenia: Neboli zistené žiadne prípravky. 
 Zákon o čistote ovzdušia (CAA) 112 regulované horľavé látky: Neboli zistené žiadne prípravky. 
 Zákon o čistote ovzdušia (CAA) 112 regulované toxické látky: Neboli zistené žiadne prípravky. 
 Podávanie správ o karcinogénnych látkach v štáte Connecticut: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené 

na zozname. 
 Prehľad nebezpečných materiálov v štáte Connecticut: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Látky v štáte Florida: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Zákon štátu Illinois o chemickej bezpečnosti: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Zákon štátu Illinois o oznamovaní toxických látok zamestnancom: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené 

na zozname. 
 Podávanie správ v štáte Louisiana: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Náhodné uvoľnenie látok v štáte Louisiana: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Náhodné uvoľnenie látok v štáte Massachusetts: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Látky v štáte Massachusetts: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Kritické materiály v štáte Michigan: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Nebezpečné látky v štáte Minnesota: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Nebezpečné látky v štáte New Jersey: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Náhodné uvoľnenie látok v štáte New Jersey: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Zákon štátu New Jersey o prevencii toxických katastrof: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené 

na zozname. 
 Akútne nebezpečné látky v štáte New York: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Podávanie správ o náhodnom uvoľnení toxických chemických látok v štáte New York: Žiadne z týchto 

zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Nebezpečné látky RTK v štáte Pensylvánia: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Nebezpečné látky na ostrove Rodos: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 

Zoznam USA Neurčené. 
(TSCA 8b) Kanadský zoznam: Neurčené. 

 Používajte len na lekárske diagnostické účely 
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Kanada  
Kanadské zoznamy Toxické látky CEPA: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 

 Kanadské ARET: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Kanadské NPRI: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Označené látky v provincii Alberta: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Označené látky v provincii Ontario: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 
 Označené látky v provincii Quebec: Žiadne z týchto zložiek nie sú uvedené na zozname. 

Kanadský zoznam Neurčené. 

Tento produkt je klasifikovaný v súlade s kritériami nebezpečenstva podľa predpisov o kontrolovaných výrobkoch a karta 
bezpečnostných údajov obsahuje všetky informácie vyžadované predpismi o kontrolovaných výrobkoch. 

 

Časť XVI Ďalšie informácie 
Predpisy EÚ  
Rizikové vety Tento prípravok nie je klasifikovaný podľa právnych predpisov EÚ. 

Medzinárodné predpisy Austrálsky zoznam (AICS): Neurčené. 
 Čínsky zoznam (IECSC): Neurčené. 
 Japonský zoznam (ENCS): Neurčené. 
 Japonský zoznam (ISHL): Neurčené. 
 Kórejský zoznam (KECI): Neurčené. 
 Novozélandský zoznam chemických látok (NZIoC): Neurčené. 
 Filipínsky zoznam (PICCS): Neurčené. 

 
Kód NFPA Zdravie Horľavosť Reaktivita Osobitné bezpečnostné 

opatrenia 
Zdravie: 1 = Upozornenie: Môže spôsobiť podráždenie 
Horľavosť: 0 = Nehorľavý 
Reaktivita: 0 = Stabilný, po zmiešaní s vodou nereaguje. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Žiadne 

 
Popis triedy nebezpečnosti a rizikové vety 

T+ Vysoko toxický 
N Nebezpečný pre životné prostredie 
R26/27/28 Vysoko toxický pri vdychovaní, pri styku s pokožkou a pri požití 
R32 Uvoľňuje veľmi toxický plyn pri styku s kyselinami 
R50/53 Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej 

zložke životného prostredia. 

 
Upozornenie pre čitateľov 

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú podľa našich najlepších poznatkov presné. Hore uvedený výrobca 
však nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť a úplnosť týchto informácií. 

Za konečné rozhodnutie o vhodnosti akéhokoľvek materiálu je zodpovedný výlučne používateľ. Všetky materiály môžu 
predstavovať neznáme riziká a treba ich používať s opatrnosťou. Aj keď niektoré riziká sú tu popísané, nemôžeme zaručiť, 
že sú to jediné možné riziká, ktoré existujú. 
 

Dátum revízie:  18/11/2017 

 


