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Dátum vytvorenia: 03.06.2008  

Číslo revízie: 2 

Dátum poslednej revízie: 02.11.2016 

 

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

 

1.1 Identifikátor produktu:  

Chemický názov: Laurylsíran sodný 
Synonymá: 
 

Dodecylsíran sodný; Dodecylsulfát sodný; sodium dodecyl sulphate; 

akyposal SDS; alkyl (C10-C12)-sulfát sodný; aquarex Me; aquarex 

methyl; avirol 101; avirol 118; berol 452; carsonol sls paste b; 

carsonol sls special; carsonol sls; conco sulfate wa; conco sulfate wa-

1200; conco sulfate wa-1245; conco sulfate wag; conco sulfate wan; 

conco sulfate was; conco sulfate wn; cycloryl 21; cycloryl 31; 

cycloryl 580; cycloryl 585n; dehag sulfate gl emulsion; detergent 66; 

dodecyl alcohol, hydrogen sulfate, sodium salt; dodecyl sodium 

sulfate; dodecylsulfát sodný; dreft; dupanal; duponal waqe; duponol 

c; duponol Me; duponol methyl; duponol qx; duponol wa; duponol 

waq; duponol waqa; duponol waqm; duponol; emal 10; emal o; 

emersal 6400; empicol lpz; empicol ls 30; empicol lx 28; emulsifier 

no. 104; finasol osr (sub 2); gardinol; hexamol sls; irium; lanette wax-

s; lauryl sodium sulfate; laurylsíran sodný; maprofix 563; maprofix 

lk; maprofix neu; maprofix wac; maprofix wac-la; melanol cl 30; 

melanol cl; monododecyl sodium sulfate; monogen y 100; montopol 

la paste; natrium dodecyl sulfat; n-dodecyl sulfate sodium; 

neutrazyme; nikkol sls; odoripon al 95; orvus wa paste; p and g 

emulsifier 104; perlandrol l; product no. 161; product no. 75; quolac 

ex-ub; rewopol nls 30; richonol a; richonol af; richonol c; SDS; 

sinnopon ls 100; sinnopon ls 95; sintapon l; sipex op; sipex sb; sipex 

sd; sipex sp; sipex ub; sipon ls 100; sipon ls; sipon lsb; sipon pd; 

sipon wd; SLS; sodium dodecanesulfate; sodium dodecyl sulfate; 

sodium lauryl sulfat; sodium lauryl sulfate; sodium laurylsulfate; 

sodium monolauryl sulfate; solsol needles; standapol 112; steinapol 

nls 90; stepanol me; sterling wa paste; sulfetal l 95; sulfopon wa 1; 

sulfotex wa; sulfuric acid monododecyl ester sodium salt; swascol 3l; 

syntapon; tarapon k 12; texapon DL; trepenol wa; tvm 474; ultra 

sulfate sl-1; WAQE 

CAS: 151-21-3 

EINECS: 205-788-1 

Indexové číslo: Nie je uvedené. 

Registračné číslo REACH: 01-2119489461-32-xxxx 

Vzorec: C12H25NaO4S 

Molekulová hmotnosť: 288,38 g/mol 

  

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: 

Použitie látky/zmesi: 

 

Chemikália pre syntézu 

Neodporúčané použitia: Nie sú známe. 

  

1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: 

Identifikácia dodávateľa: MIKROCHEM, spol. s.r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, SR 

Tel. 00421/ 33/ 6905 611, Fax 00421/ 33/ 6905 600 

mikrochem@mikrochem.sk 

mailto:mikrochem@mikrochem.sk
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1.4 Núdzové telefónne číslo: + 421 2 5477 4166 (nepretržitá služba pri akútnych intoxikáciách) 

+ 421 2 5465 2307 (tel. dostupný len v úradných hodinách) 

+ 421 911 166 066 (mobil dostupný len v úradných hodinách) 

 

Informácie v prípade núdze: Národné toxikologické informačné centrum (NTIC), FNsP Bratislava 

Limbová 5, 833 05 Bratislava, SR 

Fax 00421/ 2/ 5477 4605  

ntic@ntic.sk 

 
 

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008): 

Flam. Sol. 1, H228 

Acute Tox. 3, H311 

Acute Tox. 4, H302 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

Skin Irrit. 2, H315 

 

2.2 Prvky označovania 

Označovanie NARIADENIE (ES) č.1272/2008: 

Výstražné piktogramy: 

  

    
Výstražné slovo: 

Nebezpečenstvo 

 

Výstražné upozornenia: 

H228: Horľavá tuhá látka. 

H311: Toxický pri kontakte s pokožkou. 

H302: Škodlivý po požití. 

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

H315: Dráždi kožu. 

 

Bezpečnostné upozornenia: 

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. 

P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 

P312: Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo 

lekára. 

P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

mailto:ntic@ntic.sk
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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. 

                                                                                                                

2.3 Iná nebezpečnosť 

 

Nie je známa. 

 
 

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

3.1 Látky 

Názov látky CAS EC číslo 

Klasifikácia 1272/2008 (CLP) 

Kat. nebezp. Výstr. 

upoz. 

Pikt.+ výstr. 

slovo 

Ďalšie 

výstr. 

upoz. 

Obsah 

(% hm.) 

Laurylsíran 

sodný 

151-21-3 205-788-1 Flam. Sol. 1 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

STOT SE 3 

Skin Irrit. 2 

H228 

H311 

H302 

H319 

H335 

H315 

GHS02 

GHS06 

Dgr 

- 99-100 

Špecifické koncentračné limity: 
Eye Dam.. 1; c  ≥ 20 % 

Eye Irrit. 2; 10 % ≤ c < 20 % 

 

Úplné znenie H-, a EUH viet je uvedené v oddieloch  2 a 16. 

 
 

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

Pri nevoľnosti, alebo pri pracovnom úraze treba privolať lekársku pomoc, informovať ju o poskytnutej prvej pomoci 

a ukázať jej symboly s H-, P- vetami. 

Pri nebezpečenstve straty vedomia uložte a prepravte postihnutého v stabilizovanej polohe na boku. 

V každom prípade poškodenia organizmu je nutné zabezpečiť lekárske ošetrenie. 

 

4.1.1  Pri nadýchnutí: 

Po vdýchnutí presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte ho do polohy, ktorá bez pohybu umožní 

pohodlné dýchanie . Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára ak sa 

necítite dobre.  

 

4.1.2  Pri zasiahnutí očí: 

V prípade kontaktu s očami ich niekoľko minút vyplachovať veľkým množstvom vody  pri široko otvorených 

viečkach. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Ak podráždenie očí pretrváva 

vyhľadajte očného lekára. 

 

4.1.3  Pri kontakte s kožou: 

Odstráňte všetky kontaminované časti odevu. V prípade kontaktu s pokožkou umyte veľkým množstvom vody a 

mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zdravotných problémoch volajte 

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.   
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4.1.4  Pri požití: 

Vypláchnite ústa. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 

CENTRUM alebo lekára. 

 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Viď. oddiel 11. 

 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Neuvádza sa. 

 

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1 Hasiace prostriedky 
 

5.1.1 Vhodné hasiace prostriedky:  
Prúd vody, penu vhodnú na hasenie alkoholov, práškový hasiaci prostriedok alebo oxid uhličitý (CO2). 

 

5.1.2 Nevhodná hasiace prostriedky: 

Neuvádza sa. 

 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Horľavý. V prípade požiaru môže dôjsť k vyvíjaniu nebezpečných splodín alebo výparov. V prípade požiaru sa 

môžu vyvíjať: oxidy síry a oxidy uhlíka. 

 

5.3 Rady pre požiarnikov 
Špeciálny ochranný prístroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky: 

 Neostávajte v nebezpečnej zóne bez izolačného dýchacieho prístroja. Aby ste zabránili kontaktu s pokožkou, 

dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť a noste vhodný ochranný odev (napr. dýchacia technika a protichemický 

oblek). 

 

5.4 Ďalšie údaje 
Neotvorené kontejnery je možné ochladzovať rozprašovaním vody. Zachytávajte unikajúce výpary vodou. 

Zabráňte prenikaniu hasiacej vody do povrchových a podzemných vôd. 

 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 

6.1.1 Rady pre iný ako pohotovostný personál: 

Používajte osobné ochranné pomôcky uvedené v oddiele 8.2.2, a tak zabráňte kontaktu s látkou.  

Zabráňte vytváraniu prachu, nevdychujte prach. V uzavretých priestoroch  zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. 

V prípade neadekvátneho vetrania použite vybavenie na ochranu dýchacích ciest.  

Personál odveďte do bezpečia.   

6.1.2 Rady pre pohotovostný personál:  

Vyhovujúci materiál rukavíc: Viton, PVC, Nitrilová/ Butylová guma, Neoprén. 

Odporúčaný typ filtra: B; P3.  

 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Nenechajte vniknúť do kanalizácie/povrchových vôd alebo podzemných vôd. Pri vniknutí do kanalizácie alebo 

vodného toku informovať príslušné orgány. 
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6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 

Odstráňte v suchom stave.  Zhromaždite do riadne označených obalov. Postihnuté miesto vyčistite. Zabráňte 

vytváraniu prachu. Kontaminované miesto vyčistite.  

 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

Pozri oddiel 8. 

Pozri oddiel 13. 

 
 

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

7.1.1 Poznámky týkajúce sa bezpečného zaobchádzania: 

Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. Používajte iba na voľnom 

priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pracujte s odsávacou komorou. Látku neinhalujte.  

Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov.- Nefajčite. Uzemnite/upevnite 

nádobu a plniace zariadenie.  

 

7.1.2 Rady týkajúce sa osobnej hygieny v pracovnom prostredí: 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii si starostlivo umyte ruky. Kontaminovaný 

odev pred ďalším použitím operte. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska 

 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Skladujte oddelene od potravín. Neskladovať spoločne s kyselinami a oxidačnými činidlami. Skladujte v tesne 

uzatvorených obaloch mimo zdrojov zapálenia a tepla. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Zabráňte 

priamemu slnečnému žiareniu.  

Skladovacia teplota : max. 40 °C. 

 

7.3 Špecifické finálne použitie 

Pozri oddiel 1.2. 

 
 

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

8.1 Kontrolné parametre 

Expozičné limity: 

Najvyšší prípustný expozičný limit (NPEL) chemických faktorov v pracovnom ovzduší podľa Nariadenia vlády 

SR č. 471/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 a  300/2007 Z.z. 

(Príloha č. 1): 

NPEL priemerný : neuvedený 

NPEL hraničný: neuvedený 

 

Biologické medzné hodnoty podľa Nariadenia vlády SR č.355/2006 ( Príloha č.2) : 

Prípustná hodnota BMH : neuvedená 

DNEL (odvodená úroveň, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom)  (ECHA) 

Dlhodobá resp. opakovaná expozícia: pracovník:  

systémový efekt - inhalačne = 285 mg/m
3

 

systémový efekt - dermálne = 4060 mg/kg/deň 

 

Dlhodobá resp. opakovaná expozícia: spotrebiteľ:  
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systémový efekt - inhalačne = 85 mg/ m
3

 

systémový efekt - dermálne = 2440 mg/kg/deň  

systémový efekt - orálne = 24 mg/kg/deň  

 

PNEC (predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku) 

Sladká voda: 137 μg/l  

Morská voda: 13,7 μg/l  

Občasný únik: 55 μg/l 

Čistička odpadových vôd : 1084 mg/l 

Sladkovodný sediment: 4,82 mg/kg 

Morský sediment: 0,482 mg/kg 

Pôda: 0,882 mg/kg 

8.2 Kontroly expozície  

8.2.1 Primerané technické zabezpečenie 

Technickými opatreniami minimalizovať možnosti expozície. 

Zaistiť dostatočné vetranie/odsávanie pracoviska. Na pracovisku zabezpečiť zdroj vody použiteľný pri 

poskytnutí prvej pomoci (na vyplachovanie očí a splachovanie prúdom vody). 

Zaistiť, aby s látkou pracovali osoby oboznámené s povahou látky, návodom k použitiu a podmienkami ochrany 

osôb a životného prostredia. Zaistiť bezpečné skladovanie, manipuláciu a prepravu nebezpečných látok.  

Vykonajú sa vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že priestory, v ktorých sa vykonávajú činnosti, pri ktorých 

výsledky posudzovania poukazujú na ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia pracovníkov, sa sprístupnia iba tým 

pracovníkom, od ktorých sa vyžaduje, aby do nich vstúpili z dôvodu vykonania práce alebo úloh.  

Pracovníkom sa poskytne vhodný pracovný odev alebo iné vhodné špeciálne oblečenie. Poskytnú sa im oddelené 

miesta na odkladanie pracovných alebo ochranných odevov a na civilné oblečenie. 

 

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, osobné ochranné prostriedky 

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a ošetrite vhodným 

reparačným krémom. Dodržujte bezpečnostné pokyny pri práci s chemikáliami.  

Pre dané pracovisko je potrebné zvoliť konkrétne pracovné  oblečenie, v závislosti  na koncentrácii a množstve 

nebezpečných látok , s ktorými sa  zaobchádza. Odolnosť ochranného odevu voči chemikáliám je potrebné 

zabezpečiť u príslušného dodávateľa. 

 

Osobné ochranné pomôcky: 
Ochrana dýchacích ciest: 

 

Pri tvorbe prachu je potrebné používať ochrannú masku s časticovým filtrom typu P3 

(EN 143, EN 14387) pre tuhé a kvapalné častice toxických a veľmi toxických látok. 

Pri vysokej koncentrácii alebo dlhodobej expozícii izolačný dýchací prístroj.  

 

Ochrana rúk/kože: 

 

Na ochranu rúk používať vhodné ochranné rukavice podľa normy EN 374. Odporúčné: 

-úplný kontakt: Nitrilový kaučuk 

                         hrúbka: 0,11 mm  

                         doba preiniku: >480 min 

- pri postriekaní: Nitrilový kaučuk 

                           hrúbka: 0,11 mm  

                           doba preiniku: >480 min 

 

 

Ochrana kože: ochranný odev  

 

Ochrana očí / tváre: 

 

Na ochranu očí používať tesne priľnavé ochranné okuliare alebo celotvárový štít 

(podľa normy EN166). 
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Priemyselná hygiena: 
Ihneď vymeňte kontaminovaný odev. Použite krém ako ochrannú bariéru. Po práci s látkou si umyte ruky a tvár. 

 

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície 

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.  

 
 

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

 

Vzhľad: Biela tuhá látka (prášok) 

Zápach: Bez zápachu 

Prahová hodnota zápachu: nie je k dispozícii 

pH: 6-9 pri 10 g/l H2O a 20 °C 

Teplota varu: 216 °C pri 102,2 kPa 

Teplota topenia/tuhnutia: 204-207 °C 

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah:  nie je k dispozícii 

Teplota vzplanutia: 

Rýchlosť odparovania: 

Horľavosť: 

>150 °C 

nie je k dispozícii 

horľavá 

Dolný/horný limit výbušnosti: nie je k dispozícii 

Tlak pár: nie je k dispozícii 

Hustota pár: 0,18 Pa pri 20 °C (ECHA) 

Relatívna hustota: 0,370  g/cm
3 
pri 20°C 

Rozpustnosť vo vode: 150  g/l pri 20 °C 

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda log Po/w = 1,6 (experimentálna) (IUCLID) 

Teplota samovznietenia  310,5 °C 

Teplota rozkladu: 

Viskozita:                             

380 °C 

nie je k dispozícii 

Výbušné vlastnosti: nie je k dispozícii 

Oxidačné vlastnsti: nie je k dispozícii 

 

9.2 Iné informácie 

Henryho konštanta: 0.019 Pa m³/mol pri 25 °C  
 

 

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 

 

10.1 Reaktivita 
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Za normálnych podmienok stabilný.  

 

10.2 Chemická stabilita 

Stabilný za bežných skladovacích podmienok. 

 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 
Reakcia so silnými oxidačnými činidlami a kyselinami.  

 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Odstrániť zdroje zapálenia ako sú otvorený oheň a iskry. Zamedziť priamemu slnečnému žiareniu po dlhšiu 

dobu.  

 

10.5 Látky a materiály, s ktorými výrobok nesmie prísť do styku 

Látky ako sú silné kyseliny a zásady a silné oxidačné činidlá. 

 

10.6 Nebezpečné rozkladné produkty 

Pri horení sa môžu uvoľňovať nebezpečné plyny ako: oxidy uhlíka (CO, CO2) a oxidy síry (SO2). 

 

10.7 Ďalšie informácie 

Pre horľavé organické látky a prípravky vo všeobecnosti platí nasledujúce: pri značne jemnom rozptýlení je po 

rozvírení možné vo všeobecnosti predpokladať potenciál výbuchu prachu. 

 
 

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch  

Akútna orálna toxicita: LD50 (potkan) = 1427 mg/kg (OECD 401). 

Akútna dermálna toxicita: LD50 (potkan) = 2000 mg/kg. 

Akútna inhalačná toxicita: LC50 (potkan) = > 3,9 mg/l/1h (RTECS). 

Poleptanie/podráždenie kože: Test na kožnú dráždivosť (zajac): podráždenie  (OECD 404). 

Vážne poškodenie/podráždenie očí: Test na očnú dráždivosť (zajac): podráždenie (OECD 405). 

Podráždenie dýchacích ciest: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  

Respiračná a kožná senzibilizácia: Test na senzibilizáciu (Magnusson a Kligman): Žiadny senzibilizujúci 

účinok  (IUCLID). 

Mutagenita: 

 

 

 

Reprodukčná toxicita: 

Karcinogenita: 

Bakteriálna mutagenita: Amesov test: negatívny (OECD 471). 

Test na bunkách cicavcov: negatívna  (in vitro) (IUCLID). 

Test na bunkách cicavcov: negatívna  pre mikronukleus (in vitro) 

(IUCLID). 

Nie je k dispozícii. 

Nie je k dispozícii. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - 

jednorazová expozícia: 
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán -  

opakovaná  expozícia: 
Látka nie je klasifikovaná ako škodlivá pre špecifický cieľový orgán.  

     

11.2 Potenciálne akútne účinky na zdravie: 

Po vdýchnutí: podráždenie membrán slizníc, kašeľ a dýchavičnosť. 
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Pri kontakte s pokožkou : podráždenie. 

Pri kontakte s očami : podráždenie. 

Po požití: podráždenie slizníc v ústach, krku, ezofágu a zažívacom trakte. 

Po absorpcii toxického množstva: únava, vazodilatácia. 

 

Iné poznámky : 

Nie je možné vylúčiť ďalšie nebezpečné vlastnosti. 

S výrobkom je potrebné zaobchádzať s opatrnosťou zvyčajnou pri zaobchádzaní s chemikáliami. 

 
 

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1 Toxicita 

12.1.1 Akútna toxicita pre vodné prostredie: 

Toxicita pre ryby : L. macrochirus  LC50: 4,5 mg/l/96 h (Lit.). 

Toxicita pre dafnie: Daphnia magna EC50: 6 mg/l/48 h. (IUCLID). 

Toxicita pre riasy: Desmodesmus subspicatus  IC50: 53 mg/l/72 h  (IUCLID). 

Toxicita pre baktérie: Photobacterium phosphoreum  EC50: 0,46 mg/l/30 min microtox-test (IUCLID).  

aktivovaný kal EC50: 130 mg/l/3 h (OECD 209). 

Toxicita pre prvoky: E. sulcatum EC0: 40 mg/l/72 h (Lit.). 

 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 

Biologická degradácia:  

Biodegradácia: 90% / 28 d (OECD 301 E). 

Ľahko biodegradovateľná. 

 

12.3 Bioakumulačný potenciál 

Distribúcia log Po/w: 1,6 (experimentálna) (IUCLID). 

Žiadny významný bioakumulačný potenciál  (log Po/w 1-3). 

BCF (biokoncentračný faktor): 7,15. Látka nie je považovaná za bioakumulatívnu.  

 

12.4 Mobilita v pôde 

Údaje nie sú k dispozícii. 

 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Nespĺňa kritéria pre zaradenie.  

 

12.6 Iné nepriaznivé účinky 

Zabráňte preniknutiu do vody, odpadovej vody a pôdy! 

BSK 99% z TOD / 5 d  (Lit.). 

 
 

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

13.1 Metódy spracovania odpadu 

13.1.1 Spôsoby zneškodňovania látky/zmesi: 

Odpad a obaly zneškodňovať v súlade s platnou legislatívou. Ak nie je možné opätovné použitie alebo 

recyklácia, s odpadom je potrebné zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. 

Druh odpadu : 07 01 99 

Názov odpadu : Odpady inak nešpecifikované. 
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Kategória odpadu : neuvedené 

Odpadové kódy sú odporúčania založené na plánovanom použití tohto výrobku. Na základe špecifických 

podmienok pre používanie a likvidáciu môžu byť pridelené ďalšie odpadové kódy, podľa určitých okolností. 

 

Nebezpečné vlastnosti odpadov: 

H4.1(Zákon č. 409/2006 Z. z., Príloha č. 4). 

Y - Kód nebezpečných odpadov (Vyhláška č. 284/2001 Z. z., Príloha č. 3). 

Y6 - Odpady z výroby.  

 

13.1.2 Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu: 

Znečistený obalový materiál : Zlikvidujte ako nespotrebovaný výrobok.  

 
 

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 

14.1 Číslo OSN(UN číslo):                            1325 

14.2 Správne expedičné označenie OSN      Horľavá pevná látka; Organická, I.N. (Laurylsíran sodný) 

14.3 Triedy nebezpečnosti pre dopravu         4.1 

Klasifikačný kód:                                                F1  

Identifikačné číslo nebezpečnosti:                      40  

Bezpečnostná značka:   4.1 

                                            

 

 

14.4 Obalová skupina:   III 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie    F-A, S-F                                                          

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: 

    Zvláštne ustanovenie: 274 

    Vyňaté množstvo: E1 

    Prepravná kategória: 3  

    Kód obmedzenia vjazdu do tunela: E 

    Obmedzené množstvo: 5 kg 

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC 

    neaplikovateľné 

 

ODDIEL 15 : REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia 

a životného prostredia 

- Nariadenie REACH: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 

autorizácii a obmedzovaní chemikálií 

- Nariadenie CLP: 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 

- 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) 

- 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) 
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- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

- Nariadenie vlády SR č. 355/2006 a 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 

s expozíciou chemickým faktorom pri práci 

- Zákon č. 409/2006 a 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení zmien 

a doplnkov 

- Vyhláška MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov 

 

Obmedzenia v zmysle prílohy XVII, Nariadenia (ES) č. 552/2009 k nariadeniu EP 1907/2006: 

Obmedzenia podľa prílohy XVII, bodu  40. 

 

Obmedzenia podľa bodu 40: 

Platí pre látky, ktoré spĺňajú kritéria horľavosti v smernici 67/548/EHS a sú klasifikované ako horľavé, veľmi 

horľavé alebo mimoriadne horľavé, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 

1272/2008 alebo nie.  

1. Nesmú sa použiť ako látky alebo v zmesiach v aerosólových rozprašovačoch určených pre širokú 

verejnosť na zábavné a ozdobné účely, ako napr.  

- Kovový lesk určený  hlavne na ozdobné účely, 

- Umelý sneh a inovať, 

-  Žartovné vankúšiky, 

- Aerosóly vytvárajúce bláznivé stuhy,  

- Imitácie exkrementov, 

- Trúbky na zábavné stretnutia a večierky, 

- Dekoratívne vločky a peny, 

- Umelé pavučiny, 

- Páchnuce bomby. 

2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení 

a označovaní látok, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bol na obaloch takýchto 

aerosólových rozprašovačov uvedený viditeľne, čitateľne a nezmazateľne nápis: 

„Len na odborné použitie“. 

3. Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na aerosólové rozprašovače uvedené v článku 8 ods. 1 

a smernice Rady 75/324/EHS. 

4. Aerosólové rozprašovače uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmú uviesť na trh, pokiaľ nespĺňajú uvedené 

požiadavky. 

 „Lampy plnené touto kvapalinou uchovávajte mimo dosahu detí.“ 

Úradný vestník Európskej únie, L 164/10, 26.6.2009 

 
 

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 

Revidované kapitoly: 

Kapitoly 1 – 16 z dôvodu obsahovej úpravy podľa nariadenia komisie (EÚ) č. 453/2010 a nariadenia EP a Rady 

(ES) č. 1272/2008 (1. revízia, 23.10.2012) 

Kapitoly 1 – 16 z dôvodu obsahovej úpravy podľa nariadenia komisie (EÚ) č. 830/2015 a nariadenia EP a Rady 

(ES) č. 1272/2008 (2. revízia, 02.11.2016) 

 

Úplné znenie  H-, EUH  viet: 

H228: Horľavá tuhá látka. 

H311: Toxický pri kontakte s pokožkou. 
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H302: Škodlivý po požití. 

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

H315: Dráždi kožu. 

 

Skratky a akronymy: 
CLP 

 

Dgr 

klasifikácia a označovanie látok; nariadenie 1272/2008/ES (Classification, Labelling and Packaging 

of Chemicals) 

Danger - Nebezpečenstvo 

EC 

 

EINECS - Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (European INventory of 

Existing Commercial Chemical Substances) 

EC50 

 

ES 

GHS 

KBÚ 

LC50 

 

LD50 

stredná účinná koncentrácia (median Effective Concentration) = ekotoxická koncentrácia, ktorej 

účinok sa prejaví u 50% testovanej populácie 

expozičný scenár 

globálny harmonizovaný systém 

karta bezpečnostných údajov 

stredná letálna koncentrácia (median Lethal Concentration) = letálna koncentrácia, ktorej účinok sa 

prejaví u 50% testovanej populácie 

stredná letálna dávka (median Lethal Dose) = letálna dávka, ktorej účinok sa prejaví u 50% 

testovanej populácie 

PBT perzistentná, bioakumulatívna, toxická látka 

ppm parts per million (milióntina) 

REACH nariadenie 1907/2006/ES (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) 

vPvB veľmi perzistentná, veľmi bioakumulatívna látka 

 

Použitý zdroj literatúry: 

-Karta bezpečnostných údajov od dodávateľa 

-Ostatný zdroj: viď. oddiel 15

 

Odporúčania pre odbornú prípravu: 

Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s produktom musia byť v potrebnom rozsahu zoznámení s jeho účinkami, 

spôsobmi správneho zaobchádzania, s ochrannými opatreniami, so zásadami prvej pomoci a s potrebnými 

postupmi na likvidáciu únikov a havárií. Osoba, ktorá nakladá s týmto chemickým produktom, musí byť 

oboznámená so všetkými potrebnými údajmi uvedenými v tejto karte bezpečnostných údajov.  

Ak sa produkt distribuuje širokej verejnosti, obaly musia mať hmatové výstražné upozornenie na nebezpečenstvo 

pre ľudí s poruchou zraku a pre nevidomých a musia byť taktiež vybavené bezpečnostnými uzávermi odolnými 

proti otvoreniu deťmi. 

 

Upozornenie: 

Údaje sú platné k dátumu poslednej aktualizácie Karty bezpečnostných údajov. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené 

informácie a údaje vychádzajú zo súčasného stavu znalostí a skúseností a nemožno ich považovať za záruku 

vlastností výrobku. Platné zákony a ustanovenia musí odberateľ dodržovať na vlastnú zodpovednosť.  

 

 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_organic_pollutant

