
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
 MAKRATRONIK – 400ml 

(výr. č. 200-17) 
aktualizovaný stav ku dňu 01.06.2017           Strana: 1/ 9  

 

 
 

Distribútor v SR: M&K TECHNOLOGY s.r.o., Saratovská 26/a, 841 02  Bratislava, tel.: 02/64462442 

podľa nariadenia  Komisie č. 830/2015/EU, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) 
č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií (REACH) 

 
  

Dátum vypracovania: 11.09.2011 

Dátum revízie: 1.6.2017 

  

1. OZNAČENIE LÁTKY/PRÍPRAVKU A FIRMY (PODNIKU) 

  

Chemický názov/Synonymá: Elektronikspray 

Obchodný názov: MAKRATRONIK 

Spoločnosť: M&K TECHNOLOGY s.r.o. 

Ulica, č.: Saratovská 26/a 

PSČ: 84102 

Obec/Mesto: Bratislava 

Štát: Slovensko 

Telefón: 02/64462442 

Horúca linka: Národné toxikologické informačné centrum 02/547 741 66 

E-mail: ikousalova@thulecentrum.sk 

  
2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA 
  
Označenie                                         
signálne slovo : Nebezpečenstvo 

 

Zvláštne pokyny 
o nebezpečenstve pre ľudí 
a životné prostredie 

Produkt podlieha označovaniu na základe poslednej platnej metodiky. 
H222  Mimoriadne horľavý aerosól. 
H229 
H304 
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
P101  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo 
etiketu výrobku. 
P102  Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného 
ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.  
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. 
P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to 
ani po spotrebovaní obsahu 
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom 
priestore. 
P312Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 
P331 Nevyvolávajte zvracanie 
P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 
P304+P340PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a 
nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné 
dýchanie. 
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne 
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, 
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odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku 
pomoc/starostlivosť. 
P410+P412Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám 
nad 50 oC/ 122 oF. 
P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu … 
Nádoba je pod stálym tlakom. 
Vysoko horľavá látka. 
Chráňte pred slnečným žiarením a teplotou nad 50°C. 
Ani po spotrebovaní násilne neotvárajte a nespaľujte. 
Skladujte mimo dosahu detí. 

Klasifikácia Klasifikácia zodpovedá aktuálnym zoznamom Eg, avšak je doplnená o 
záznamy  z odbornej literatúry a firemnými údajmi výrobcu. 

 
3. ZLOŽENIE ALEBO ŠPECIFIKÁCIA ZLOŽIEK 

      

Označenie CAS EINECS Symboly H-vety Koncentrácia 

Bután 106-97-8 203-448-7  222,229,336,412 25-50% 

Propán 74-98-6 200-827-9  222,229,336,412 3 -10% 
destiláty (ropné), 
hydrogenované, ľahká 
frakcia; petrolej 
nešpecifikovaný 

64742-47-8 265-149-8  304 

35-40% 
Propán-2-ol 67-63-0 200-661-7  304,315,336, 

411 10-35% 

Doplň. údaje: znenie uvedených odkazov nájdete v kapitole 16 
 
4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

      

Všeobecné pokyny Časti odevu znečistené produktom okamžite 
odstráňte. 

Prehltnutie Ihneď vyhľadať lekára. Nevyvolávať zvracanie. Nič 
nepodávať. 
 

Vdýchnutie Zabezpečte prísun čerstvého vzduchu, pri obtiažach 
vyhľadajte lekára. 

Pokožka Okamžite umyť mydlom a vodou a dobre opláchnuť. 

Oči Oči pri doširoka otvorených viečkach vyplachujte 
niekoľko minút prúdom tečúcej vody. Pri obtiažach 
vyhľadajte lekára. 

      
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

      
Vhodná hasiaca látka Silno striekajúci prúd vody vo forme vodnej hmly, 

pena, kysličník uhličitý, suché hasiace prostriedky 

Nevhodná hasiaca látka Priamy prúd vody 

Špecifické riziko V prípade zohriatia alebo v prípade požiaru je možná 
tvorba jedovatých plynov.V prípade požiaru sa môže 
uvoľniť kysličník uhoľnatý (CO), kysličník uhličitý 
(CO2), oxid dusíka (NOx). Vysoko horľavé. 

Ochranné pomôcky Ochranný dýchací prístroj 
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6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

      
Osobná ochrana Noste ochranné prostriedky, osobám bez ochranných 

prostriedkov zabráňte prístup. Zabezpečiť 
dostatočné vetranie. Pri nedostačujúcom vetraní 
používať ochranný dýchací prístroj / masku. 
Odstrániť z dosahu všetky zápalné zdroje. Nefajčiť. 
Zamedziť priamemu kontaktu s pokožkou, očami a 
odevom. Zamedziť vdychovaniu výparov a aerosólov. 

Ochrana životného prostredia Výrobok sa pri havárii nesmie dostať do kanalizácie, 
zeminy alebo vodstva, príp. treba prehradiť odtok. 
Zamedziť vsiaknutiu do podkladu. V prípade úniku 
väčšieho množstva lokalizovať zasypaním 
a upovedomiť o tom miestne úrady. 

Opatrenia pre čistenie/zachytenie látky: Mechanicky zachytiť. Vyliatu tekutinu prijať s 
materiálom na vsiaknutie (napr. piesok, silikónový 
gél, kyselinový tmel, univerzálny tmel, piliny). 
Zabezpečte dostatočné vetranie.Kontaminovaný 
materiál zlikvidujte podľa bodu 13. 

Doplňujúce informácie Pary sú ťažšie ako vzduch a držia sa pri podlahe. Pary 
môžu tvoriť so vzduchom výbušnú zmes. 
Nebezpečenstvo vzplanutia. Nevypúšťať do 
kanalizácie, ani neuskladňovať v pivnici, bani, alebo v 
nižšie hlbšie položených bodoch.  

      
7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 

      
Manipulácia Chrániť pred horúčavou. Ukladať ďaleko od 

zápalných zdrojov. Prístroje, ktoré obsahujú túto 
látku, treba uzemniť. Neprehĺtať. Nevdychovať plyn, 
dym, výpary alebo aerosól. Pri prehltnutí ihneď 
povolať lekára a ukázať mu obal alebo popis. 
Zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou. Ukladať 
oddelene od inkompatibilných látok, napr. 
okysličovadiel, kyselín, lúhov, vlhkosti. 

Skladovanie Skladovať v originálnom balení. Nádobu mať dobre 
utesnenú a prechovávať na chladnom, dobre 
vetranom mieste. Inštrukcie ohľadne spoločného 
skladovania : Ukladať oddelene od inkompatibilných 
látok, napr. okysličovadiel, kyselín, lúhov, vlhkosti. 
Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a zvieracej 
potravy. 
Iné údaje :  Pri skladovaní a použití podľa návodu 
nedochádza k rozkladu.Chráňte pred horúčavou a 
priamym slnečným žiarením. 

      
8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA 
      
Technické opatrenie Žiadne bližšie údaje. 
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Súčasti látky s uvedením 
hraničných hodnôt ktoré 
je nutné na pracovisku 
kontrolovať 

106-97-8 Bután 
Max. koncentrácia na pracovisku: 2400 mg/m3, 1000 
ml/m3 
74-98-6 Propán 
Max. koncentrácia na pracovisku: 1800 mg/m3, 1000 
ml/m3 
67-63-0 Propán-2-ol 
Max. koncentrácia na pracovisku: krátkodobá 
hodnota 500 mg/m3, 200 ml/m3 

Osobná ochrana Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmiva. 
Zašpinený, postriekaný odev vyzlečte. Pred 
prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky. 
Plyny/výpary/aerosol nevdychujte. 
Ochrana dýchacieho ústrojenstva: 
Pri nedostatočnom vetraní je nutná ochranná 
dýchacia maska. Krátkodobo filtračný prístroj: Filter 
AX 
Ochrana rúk: 
Ochranné rukavice. Musia byť z nepriepustného 
materiálu odolného voči tomuto produktu/prípravku. 
Z dôvodu chýbajúcich testov nemožno predložiť 
žiadne odporúčanie na materiál rukavíc pre ochranu 
voči produktu. Výber materiálu ochranných rukavíc 
treba urobiť na základe času prelomenia, penetrácie 
a degradácie. 
Materiál pre ochranné rukavice: 
Butylkaučuk. Výber vhodných ochranných rukavíc 
nezávisí iba od materiálu, ale aj od iných 
kvalitatívnych požiadaviek a môže sa líšiť od výrobcu. 
Pretože produkt predstavuje prípravok z viacerých 
látok, odolnosť ochranných rukavíc nemožno vopred 
vypočítať a preto je nutné skontrolovať ju ešte pred 
použitím rukavíc. Časová odolnosť ochranných 
rukavíc: Informácie o časovej odolnosti rukavíc si 
vyžiadajte od výrobcu rukavíc a tento čas aj dodržte. 
Ochrana zraku: Používajte dobre tesniace okuliare. 
Ochrana tela: Ochranný pracovný odev. 

 
9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

  

Fyzikálny stav aerosol 

Farba neurčitá, svetlá 

Zápach charakteristický po rozpúšťadlách 

pH neurčené 

Teplota varu [°C] neurčená 

Teplota topenia [°C] neurčená 

Teplota vzplanutia [°C] >200 

Teplota horenia [°C] neurčené 

Teplota samozápalnosti [°C] produkt nie je samozápalný 

Nebezpečenstvo explózie produkt nie je výbušný, je možná tvorba výbušnej zmesi výparov a 
vzduchu 

Hranice expozície dolná 0,5% objemu horná 12% objemu 

Tlak pár [hPa] pri 20°C 2100 

Hustota [g.cm-3] 0,678 
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Rozpustnosť vo vode [g.l-1] nerozpustný 

Dynamická viskozita neurčená 
  
10. STABILITA A REAKTIVITA 

  
Podmienky, pri ktorých je výrobok 
stabilný 

Za normálnych podmienok. 

Podmienky, ktorých je nutné sa 
vyvarovať 

Teplo, plamene, mráz a iskrenie. Opatrenia voči elektrostatickému 
výboju. 

Látky a materiály s ktorými 
výrobok 
nesmie prísť do styku 

Nie sú známe 

Nebezpečné rozkladné produkty Pri horení sa môžu uvoľňovať jedovaté plyny  
 
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

   

Akútna toxicita 64742-47-8 destiláty 
(ropné),hydrogenované, ľahká 
frakcia; petrolej nešpecifikovaný 
67-63-0 propan 2-ol  

orálna LD50 >5000 mg/kg 
dermatologická LD50 >5000 mg/kg 
 
orálna LD50 >5045 mg/kg 
dermatologická LD50 12800 mg/kg 
inhalačná LC50/4h >30 mg/kg 
 

Dráždivosť na pokožke  dráždi pokožku a sliznice 

  na očiach pôsobí dráždivo 

  precitlivenosť nie sú známe žiadne účinky 

Doplňujúce 
toxikologické 
pokyny 

Produkt vykazuje na základe výpočtovej metódy Všeobecných smerníc pre 
zatrieďovanie prípravkov EU v poslednom platnom znení nasledovné nebezpečenstvá: 
Látka je vysoko zápalná ! Vdychovanie výparov rozpúšťadiel a hnacích plynov môže 
mať narkotizujúce účinky (závraty, bolenie hlavy apod.). Látka obsahuje menej ako 
0,1% hmotnostných % benzénu a nie je klasifikovaná ako karcinogénna (vyhlásenie 
výrobcu). 

 
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

   

Toxicita vo vode 64742-47-8 destiláty (ropné),hydrogenované, 
ľahká frakcia; petrolej nešpecifikovaný 
67-63-0 propan 2-ol 

EC50  2,89 mg/l  
 
LC50 0,05 mg/l  

Iné pokyny Výrobok neobsahuje organicky viazané halogénové zlúčeniny a tak neprispieva k 
tvorbe AOX v odpadovej vode. 

Všeobecné pokyny Nesmie sa dostať do kanalizácie, zeme ani do povrchových vôd. Trieda ohrozenia 
vôd 1: látka slabo ohrozuje vody. 

   
13. INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ 

   

Odporúčania Produkt je nutné likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade so zákonom č. 
223/2001 o odpadoch. Nesmie sa likvidovať spolu s komunálnym odpadom. 
Nesmie sa vypúšťať do kanalizácie. 

Európsky katalóg odpadu 

16 00 00 Odpad ktorý nie je uvedený inde v zozname 

16 05 00 Plyny v tlakových nádobách a použité chemikálie 
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16 05 04 Nebezpečné látky obsahujúce plyny v tlakových nádobách (vrátane halonov) 

Znečistený obalový 
materiál 

Odporúčania: Likvidujte podľa platných predpisov. Nesmie sa likvidovať 
s komunálnym odpadom. Nesmie sa vypúšťať do kanalizácie 

 
 
 
 
 
14. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE 

  

Cestná preprava ADR/RID a GGVS/GGVE (cezhraničná/vnútrozemská) 

ADR/RID-GGVS/E trieda 2 5F plyny 

Kemlerove číslo - 

UN číslo 1950 

Obalová skupina  

Štítok s označením nebezpečenstva 2.I 

Označenie nákladu 1950 DRUCKGASPACKUNGEN 

Námorná preprava IMDG/GGVSee 

IMDG/GGVSee rieda 2.I 

UN číslo 1950 

Štítok 2.I 

Obalová skupina  - 

EMS číslo F-D, S-U 

Presný technický názov AEROSOLS 

Letecká preprava ICAO-TI a IATA-DGR 

ICAI/IATA trieda  2.1 

Štítok 1950 

Obalová skupina  - 

Presný technický názov AEROSOLS, flammable 

 
15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

  

Označenie Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 

Písmeno pre rozlíšenie 
produktu a označenie 
nebezpečenstva 

 

Plameň       Dráždivý        Žieravé     Nebezpečný pre  vodné                                                 
prostredie  

  

  

  



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
 MAKRATRONIK – 400ml 

(výr. č. 200-17) 
aktualizovaný stav ku dňu 01.06.2017           Strana: 7/ 9  

 

 
 

Distribútor v SR: M&K TECHNOLOGY s.r.o., Saratovská 26/a, 841 02  Bratislava, tel.: 02/64462442 

P-vety 101  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo 
etiketu výrobku. 
102  Uchovávajte mimo dosahu detí. 
210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného 
ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.  
211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. 
251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a 
to ani po spotrebovaní obsahu 
261 Zabráňte vdychovaniu 
prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 
271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre 
vetranom priestore. 
312Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 
331 Nevyvolávajte zvracanie 
301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 
304+P340PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý 
vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní 
pohodlné dýchanie. 
305+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. 
337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku 
pomoc/starostlivosť. 
410+P412Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte 
teplotám nad 50 oC/ 122 oF. 
403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. 
501 Zneškodnite obsah/nádobu … 
 

  

 

H-vety 220 Mimoriadne horľavý plyn. 
222  Mimoriadne horľavý aerosól. 
225  Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. 
302 Škodlivý po požití. 
304  Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
315 Dráždi kožu. 
318  Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
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Špeciálne označenie určitých prípravkov: 
Nádoba je pod stálym tlakom. Chráňte pred slnečnými lúčmi a teplotou vyššou ako 50°C. Ani po 
spotrebovaní násilne neotvárajte a nespaľujte. Držte mimo dosahu detí. 
Technický návod – vzduch: 
Trieda – podiel v % 
Prípravok sa zaraďuje do triedy (I,II,III), ktorej látky sa vo svojom účinku najviac podobajú. Toto hodnotenie 
nie je možné vykonať z dôvodu nedostatku príslušných údajov.  
Ostatné predpisy, obmedzenia a nariadenia o zákazoch: 
Trieda ohrozenia vôd: trieda 1 – látka mierne ohrozujúca vodu 
Technické pravidlá: TRG 300 – nádoby so stlačeným plynom 
Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava 
Tel.: 02/5477 4166, ntic@ntic.sk 

  

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

  

Údaje sa odvíjajú od dnešného stavu našich poznatkov, avšak nepredstavujú žiaden prísľub vlastností 
produktu a preto nedávajú základ pre právne zmluvný vzťah. Výrobok je určený výhradne pre 
priemyselné a profesionálne použitie. Zaradenie prípravku vychádzalo z predpokladov platných smerníc 
EU a nariadenia o nebezpečných látkach. Podľa potreby dbajte medzi inými na nasledujúce právne 
predpisy: zákon o chemických látkach; nariadenie o nebezpečných látkach; technické pravidlá  pre 
nebezpečné látky; nariadenie pre prípad nehody; nariadenie o zákaze chemikálií; technické pravidlá pre 
horľavé kvapaliny; podnikové bezpečnostné nariadenia, zákon o vodnom hospodárstve vrátane 
sprievodných právnych predpisov;  zákony o obehu a odpadoch vrátane spolu platných predpisov; 
technické pravidlá pre obaly so stlačeným plynom (TRG); o ochrane ovzdušia a špecifické povolenia v 
kanalizácii, atď., zákon na ochranu matiek; nariadenie o smerniciach na ochranu matiek; zákon o ochrane 
mládeže. Nebezpečné látky sa nesmú baliť ani plniť do takých obalov, ktorých tvarom alebo označením by 
sa obsah mohol  zameniť za potravinu.   

Pri prelievaní do iných ako originálnych nádob je tieto treba o.i. podľa smerníc zákona o nebezpečných 
látkach označiť, skladovať a zabezpečiť.  

  

Plné a doslovné znenie podstatných viet označených písmenom P: 
P101  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102  Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.  
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. 
P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu 
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 
P312Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo 
lekára. 
P331 Nevyvolávajte zvracanie 
P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 
P304+P340PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, 
ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. 
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. 
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P410+P412Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC/ 122 oF. 
P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu … 
 
Plné a doslovné znenie podstatných viet označených písmenom H: 
H220 Mimoriadne horľavý plyn. 
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H222  Mimoriadne horľavý aerosól. 
H226 Horľavá kvapalina a pary  
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. 
H304 Škodlivý po požití. 
H315 Dráždi kožu. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

  

Pri používaní dbajte ďalej na nasledujúce body: odborové predpisy pre zaobchádzanie s nebezpečnými 
látkami (o.i. ochrana pokožky), požiadavky z oblastí bezpečnosti a ochrany pri práci ako aj k domácej práci; 
koncepciu VCI pre spoločné skladovanie chemikálií; smernicu VCH pre bezpečné skladovanie chemikálií v 
obchode s chemickými výrobkami. Z nariadenia o nebezpečných látkach vyplývajú pre zamestnávateľa 
navyše najmenej tieto povinnosti: oznamovacia povinnosť, substitučná povinnosť, povinnosť určiť mieru 
ohrozenia a vytvoriť prevádzkové smernice; školiť pracovníkov; vykonávať ochranné opatrenia 
(organizačné, technické alebo osobné ochranné pomôcky); vytvoriť kataster nebezpečných látok. V 
dôsledku veľkého množstva predpisov sa dá vcelku uviesť iba výber najdôležitejších právnych a 
postupových noriem. Využite preto možnosť si sami vykonať vlastné rešerše, nakoľko užívateľ zodpovedá 
za dodržiavanie všetkých potrebných zákonných ustanovení. Užívateľ sa sám musí presvedčiť o tom, že 
všetky výroky sú pre jeho súčasnú potrebu vhodné a úplné.  

Tieto údaje sa opierajú o dnešný stav poznania a skúsenosti a negarantujú kvalitatívne vlastnosti výrobku. 
Karta bezpečnostných údajov  popisuje výrobok z hľadiska bezpečnostnej tematiky a netreba ho chápať 
ako technický informačný list. Preto si láskavo prečítajte informácie o výrobku. Údaje sa vzťahujú iba na 
daný výrobok v pôvodnom stave a  nemôžu platiť, ak je tento používaný spolu s inými materiálmi alebo v 
spracovateľskom procese. Za rozumné považujeme pred použitím vhodné predbežné pokusy. Na použitie 
výrobku všeobecne alebo v oblastiach používania, nepopísaných v informačných materiáloch výrobku, sa 
opýtajte našich územných reprezentantov alebo nás zavolajte. Kartu bezpečnostných údajov vytvára 
oddelenie Kvalita-prostredie-bezpečnosť. Týmto strácajú platnosť všetky skôr vydané karty 
bezpečnostných údajov. 

  
Iné upozornenia: 
Tu uvedené ustanovenia popisujú produkt vzhľadom na potrebné bezpečnostné opatrenia – negarantujú 
ale konečnú charakteristiku výrobku – ale sú založené na našich súčasných vedomostiach. Výrobca 
nepreberá zodpovednosť pri nesprávnom použití výrobku vzhľadom na vyššie uvedené bezpečnostné 
opatrenia. Oblasť pre ktorú sa vystavuje tento list: bezpečnosť produktu 

 
 


