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Dátum vytvorenia: 11.11.2008 

Číslo revízie: 4 

Posledná revízia: 29.09.2017 

 

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

 

1.1 Identifikátor produktu:  

Chemický názov: Dichlórmetán 

Synonymá: metylénchlorid; methylene chloride; dichloromethane 

CAS číslo: 75-09-2 

EC číslo: 200-838-9 

Indexové číslo: 602-004-00-3 

Registračné číslo REACH: 01-2119480404-41-xxxx 

Vzorec: CH2Cl2 

Molekulová hmotnosť: 84,93 g/mol  

  

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

Použitie látky/zmesi: 

 

Laboratórne chemikálie. 

 

Neodporúčané použitia: Produkt nesmie byť používaný inými spôsobmi, než ktoré 

sú uvedené v oddiele 1. 

  

1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: 

Identifikácia dodávateľa alebo podniku 

(distribútor v SR): 

Mikrochem Trade, spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 

Pezinok, SR 

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

mikrochemtrade@mikrochem.sk 
  

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): 
Carc. 2 H351 

Eye Irrit. 2 H319 

Skin Irrit. 2 H315 

STOT SE 3 H335, H336 

STOT RE 2 H373 

 

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16. 

mailto:mikrochemtrade@mikrochem.sk
mailto:ntic@ntic.sk
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Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie 

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie 

dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového 

systému, pečene, krvi pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

 

2.2 Prvky označovania 

 

Označovanie NARIADENIE (ES) č.1272/2008: 
 

Výstražné piktogramy: 

        
 

Výstražné slovo: 
Pozor 

 

Výstražné upozornenia: 
H315: Dráždi kožu. 

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 

H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. 

H373: Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému  pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

 

Bezpečnostné upozornenia: 
P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 

P261:Zabráňte vdychovaniu pár alebo aerosólov. 

P280: Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare a ochranu tváre. 

P362 + P364: Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. 
P332 + P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc. 
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. 
P308+P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc. 

P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 

P405: Uchovávajte uzamknuté. 

 

Doplňujúce informácie na etikete: Obsahuje dichlórmetán. Iba pre profesionálne použitie. 

2.3 Iná nebezpečnosť 

 

Látka nesplňuje kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 v 

znení zmien a doplnení. 

 

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

 

3.1 Látky 

1.) Látka, pre ktorú existujú expozičné limity Spoločenstva pre pracovné prostredie. 
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2.) Použitie látky je obmedzené v prílohe XVII nariadenia REACH 

Názov látky CAS EC číslo 

Klasifikácia  

1272/2008 (CLP) 
Obsah 

(% hm.) 
Kat. nebezp. 

Výstr. 

upoz. 

Pikt.+ 

výstr. 

slovo 

Ďalšie 

výstr. 

upoz. 
Dichlórmetán 75-09-2 200-838-9 Carc. 2 

Eye Irrit. 2 

Skin Irrit. 2 

STOT SE 3 

STOT RE 2 

H351 

H315 

H319 

H335, H336 

H373 

GHS07 

GHS08 

Wng 

 

- < 99 

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16. 

 

3.2 Zmesi 

 

- 
 

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 
Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a 

poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí umiestnite postihnutú osobu do 

stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnosť dýchacích ciest, nikdy 

nevyvolávajte vracanie. Ak vracia postihnutý sám, dbajte na to, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov. Pri stavoch 

ohrozujúcich život najprv vykonávajte resuscitáciu postihnutej osoby a zaistite lekársku pomoc. Zástava dychu - 

okamžite vykonávajte umelé dýchanie. Zástava srdca - okamžite vykonávajte nepriamu masáž srdca. 

 

4.1.1  Pri nadýchnutí: 
Ihneď prerušte expozíciu, dopravte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Zaistite postihnutú osobu proti prechladnutiu. 

Zaistite lekárske ošetrenie, ak pretrváva podráždenie, dýchavičnosť alebo iné príznaky. 

 

4.1.2  Pri zasiahnutí očí: 
Ihneď vyplachujte oči prúdom tečúcej vody, roztvorte viečka (aj násilím); ak má postihnutá osoba kontaktné šošovky, 

ihneď ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minút. Zaistite lekárske, pokiaľ možno odborné, vyšetrenie. 

 

4.1.3  Pri kontakte s kožou: 
Zoblečte postriekaný odev. Umyte postihnuté miesto veľkým množstvom pokiaľ možno vlažnej vody. Ak nedošlo k 

poraneniu pokožky, je vhodné použiť aj mydlo, mydlový roztok alebo šampón. Zaistite lekárske ošetrenie, ak 

pretrváva podráždenie pokožky. 

 

4.1.4  Pri požití: 
Zaistite lekárske ošetrenie. U osoby bez príznakov telefonicky kontaktujte Toxikologické informačné stredisko k 

rozhodnutiu o nutnosti lekárskeho ošetrenia, podajte údaje o látkach alebo zložení prípravku z originálneho obalu 

alebo z karty bezpečnostných údajov látky alebo zmesi. 

 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Dichlórmetán je v tele metabolizovaný za vzniku oxidu uhoľnatého, ktorý zvyšuje a udržuje hladinu 

karboxyhemoglobínu v krvi. Dochádza tak k zníženiu krvnej kapacity pre prenos kyslíka.  

Dýchacie ťažkosti, bolesti hlavy, závrat, dlhodobý alebo opakovaný kontakt s kožou môže spôsobiť: odmastenie, 

dermatitídu, kontakt s očami: zčervenanie, neostré videnie, slzenie. 

 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Postupujte symptomaticky. Symptómy sa môžu prejaviť oneskorene, preto postihnutý musí byť pod lekárskym 

dozorom min. 48 hod. 
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ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

 

5.1 Hasiace prostriedky 

5.1.1 Vhodné hasiace prostriedky:  
Pena odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášok, voda - striekajúci prúd, vodná hmla. 

 

5.1.2 Nevhodné hasiace prostriedky: 

Voda - plný prúd. 

 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Nehorľavá látka. Pri požiari môže dochádzať k vzniku oxidu uhoľnatého a uhličitého a ďalších toxických 

plynov ako napr. plynný chlorovodík, fosgén, chlór. Vdychovanie nebezpečných rozkladných (pyrolýznych) 

produktov môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia. 

 

5.3 Rady pre požiarnikov 
Samostatný dýchací prístroj (SDP) s chemickým ochranným oblekom len v prípade možného osobného 

(tesného) kontaktu. Použite izolačný dýchací prístroj a celotelový ochranný oblek.  

 

5. 4 Ďalšie údaje 
Kontaminovanú hasiacu vodu nenechajte uniknúť do kanalizácie, povrchových a spodných vôd. 

 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
6.1.1 Pre iný ako pohotovostný personál 

Postupujte podľa pokynov, obsiahnutých v oddieloch 7 a 8. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte kontaktu s 

pokožkou a očami. 

 

6.1.2 Pre pohotovostný personál 

Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. 

  

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
Zabráňte kontaminácii pôdy a úniku do povrchových alebo spodných vôd. 

 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 
Rozliaty produkt pokryte vhodným (nehorľavým) absorbujúcim materiálom (piesok, kremelina, zemina a iné 

vhodné absorpčné materiály), zhromaždite v dobre uzavretých nádobách a odstráňte podľa oddielu 13. Pri úniku 

veľkého množstva produktu informujte hasičov a iné kompetentné orgány. Po odstránení produktu umyte 

kontaminované miesto veľkým množstvom vody. Nepoužívajte rozpúšťadlá. 

 

6.4 Odkaz na iné oddiely 
Informácie o bezpečnej manipulácii viď. oddiel 7. 

Informácie o osobnej ochrane viď. oddiel 8. 

Informácie o zneškodnení viď. oddiel 13. 

 

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
7.1.1 Pokyny pre bezpečnú manipuláciu 

Zabráňte tvorbe plynov a pár v koncentráciách presahujúcich najvyššie prípustné koncentrácie pre pracovné 

ovzdušie. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pred použitím sa oboznámte s 

osobitnými pokynmi. Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Nepoužívajte, kým si 

neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre 

vetranom priestore. Dbajte na platné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia. 
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7.1.2 Hygienické opatrenia 

Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky podľa oddielu 8. Ihneď vymeňte kontaminovaný odev. 

Použite krém ako ochrannú bariéru. Po práci s látkou si umyte ruky a tvár. 

 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Skladujte v tesne uzatvorených obaloch na suchom chladnom  mieste, chránené pred svetlom.  

Uchovávajte mimo dosahu potravín, kyselín. Uchovávajte mimo horľavých materiálov.  

Skladovacia teplota: +15°C až +25°C.  

Skladovacia trieda: 6,1D - Nehorľavé toxické látky alebo látky s chronickými účinkami. 

Materiál obalu: GL (72), Hnedé sklo (Sklo). 

 

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)  
Neuvedené.  

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: 100 ppm; 350 mg/m
3
 

NPEL krátkodobý: neuvedené.  

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

Prípustná hodnota BMH :  

 

 
Vysvetlivky: K – krv; b- koniec expozície alebo pracovnej zmeny 

 

Odvodenej úrovne bez účinku (DNEL) 
Pracovníci, akútne- systémové účinky, vdychovanie: 353 mg/m

3
 

Pracovníci, dlhodobé- systémové účinky, kontakt s pokožkou: 2395 mg/kg TH/deň 

Pracovníci, lokálne účinky, kontakt s pokožkou, dlhodobá expozícia: 88,3 mg/cm
2
 

Pracovníci, lokálne účinky, požitie, dlhodobá expozícia: 0,06 mg/kg TH/deň 

Spotrebiteľské použitie, akútne – systémové účinky, vdychovanie: 706 mg/m
3
 

Spotrebiteľské použitie, dlhodobé – systémové účinky, kontakt s pokožkou: 4750 mg/kg TH/deň 

Spotrebiteľské použitie, dlhodobé – systémové účinky, vdychovanie: 353 mg/m
3
 

 

Predpovedaná koncentrácia bez účinku (PNEC) 
Sladká voda: 0,54 mg/l 

Morská voda: 0,194 mg/l 

Periodické uvoľňovanie: 0,27 mg/l 

Sladkovodný sediment: 4,47 mg/kg dwt 

Morský sediment: 1,61 mg/kg dwt 

Pôda: 0,583 mg/kg 

Čistiareň odpadových vôd: 26 mg/l 

 

Odporúčané monitorovacie procesy  
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Spôsoby merania ovzdušia pracoviska musia vyhovovať požiadavkám noriem STN EN 482 a STN EN 689. 

 

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. 

 

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, osobné ochranné prostriedky 
Pre dané pracovisko je potrebné zvoliť konkrétne pracovné  oblečenie, v závislosti  na koncentrácii a množstve 

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

u príslušného dodávateľa. 

 

Osobné ochranné pomôcky: 

Ochrana dýchacích ciest: 

 

Pri tvorbe výparov resp. aerosólov je potrebné používať ochrannú masku s filtrom typu 

AX resp. ABEK (norma STN EN 14387).  

Odporúčaná polomaska: norma STN EN 405. 

Ak je dýchací prístroj jediným zdrojom ochrany, použite dýchací prístroj, ktorý ako 

zdroj využíva vzduch a chráni celú tvár. Použite dýchacie prístroje a pomôcky, ktoré 

testovali a schválili ako vhodný štandard štátne organizácie ako napr. CEN (EU). 

Ochrana rúk/kože: 

 

Na ochranu pokožky rúk použiť chemicky odolné nepriepustné rukavice.  

Odporúčaný typ:  

-pri postriekaní: Materiál rukavíc: fluórkaučuk (Viton) 

Doba prieniku: >480 min. 

hrúbka vrstvy: 0,4mm 

 

Materiál rukavíc: polyetylén 

Doba prieniku: >480 min,  

hrúbka vrstvy: 0,4mm  

 

Materiál rukavíc: EVAL (etylén-vinylalkohol-kopolymér) 

Doba prieniku: >480 min. 

hrúbka vrstvy: 0,4mm 

 

Ochrana očí / tváre: 

 

Na ochranu očí používať ochranné okuliare s bočnou ochranou alebo celotvárový štít. 

Okuliare musia vyhovovať štandardu STN EN 166.  

 

 

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

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. 

 

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície 

Nevypúšťať do kanalizačnej siete, vodných tokov a pôdy. 

 

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vzhľad: bezfarebná kvapalina 

Zápach: sladký 

Prahová hodnota zápachu: 24,9 - 611,7 ppm 

pH: Neutrálny pri 20°C 
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Teplota topenia/tuhnutia: - 95,0°C 

Teplota varu a destilačný rozsah: 40°C pri 1013 hPa 

Teplota vzplanutia: Nepoužiteľné. 

Rýchlosť odparovania: 1,9 

Horľavosť (tuhá látka, plyn): nie sú dostupné žiadne údaje 

Horné/dolné  limity výbušnosti: 22% (V) / 13% (V) 

Tlak pár: 475 hPa (20°C) 

Relatívna hustota pár: 2,93 

Hustota: 1,33 g/cm
3 
(20°C) 

Rozpustnosť vo vode: 13 200 mg/l pri 25°C 

Rozpustnosť v rozpúšťadlách: nie sú dostupné žiadne údaje 

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: log Pow: 1,25 

Teplota vznietenia: 605°C 

Teplota rozkladu: ˃120°C 

Viskozita dynamická: 0,43 mPa.s (22°C) 

Výbušné vlastnosti: Látka nie je klasifikovaná ako výbušná.  

Oxidačné vlastnosti: Žiadne.  

9.2 Ďalšie údaje 
Nie sú dostupné žiadne údaje.  

 

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 

 

10.1 Reaktivita 
Nie sú dostupné žiadne údaje.  

 

10.2 Chemická stabilita 
Citlivosť na svetlo. Pridáva sa stabilizátor:  2-metyl-2-butén. 

 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 
Riziko výbuchu s: Alkalické kovy, oxidy dusíka, oxid dusičitý, Draslík, azid sodný, kyselina chloristá, Kyselina 

dusičná, chlorid hlinitý, Amíny, Kyslík, (ako skvapalnený plyn), práškový hliník, sodík aromatické uhľovodíky, 

s práškový hliník.  

Exotermická reakcia s: Kovy alkalických zemín, Práškové kovy, amidy, alkoholáty, oxidy nekovov, terc-

butanolát draselný, amid sodný. 

 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Pri normálnom spôsobe použitia je produkt stabilný, k rozkladu nedochádza. Chráňte pred plameňmi, iskrami, 

prehriatím a pred mrazom. 

 

10.5 Nekompatibilné materiály 
Guma, rôzne plasty, Ľahké kovy, Kovy, Mäkká oceľ. 

 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
V prípade požiaru si pozrite kapitolu 5.  

 

10.7 Ďalšie informácie: 
Nie sú dostupné žiadne údaje.  

 

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch  
 

Akútna orálna toxicita: LD50:  > 2000 mg/kg 
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Druh: potkan 

Metóda: OECD č. 401 

Akútna dermálna toxicita: LD50: >2000 mg/kg  

Druh: potkan 

Metóda: OECD č. 402 
Akútna inhalačná toxicita: LC50: 86 mg/l/4h 

Druh: myš 

Poleptanie/podráždenie kože: Druh: králik 

Výsledok: dráždi kožu  

Metóda: OECD č. 404 
Vážne poškodenie/podráždenie očí: Možné dráždivé účinky.  

Podráždenie dýchacích ciest: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
Respiračná a kožná senzibilizácia: Druh: myš 

Výsledok: nie je kožný senzibilizátor 

Metóda: OECD č. 429 

Mutagenita zárodočných buniek: Test reverznej mutácie na baktériách  

Druh: S. typhimurium 

Výsledok: pozitívny s/bez metabolickej 

aktivácie 

Metóda: OECD č. 471 

 

Test in vitro chromozómovej aberácie 

cicavcov 

Druh: vaječníky čínskeho škrečka 

Výsledok: pozitívny s/bez metabolickej 

aktivácie 

Metóda: OECD č. 473 

Karcinogenita: Druh: potkan 

LOAEC: 1 000 ppm 

NOAEC: 2 000 ppm 

Výsledok: zvýšený výskyt benígnych 

novotvarov prsnej žľazy. 

Metóda: OECD č. 451 
Reprodukčná toxicita: nie sú dostupné žiadne údaje 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 

Spôsoby expozície: Vdychovanie. 

Cieľové orgány: Centrálny nervový systém. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná  expozícia: Opakovaná alebo dlhotrvajúca expozícia môže 

vyvolať v dôsledku odmasťovacích vlastností 

produktu podráždenie pokožky a dermatitídu. 

Aspiračná nebezpečnosť:  Tieto informácie nie sú k dispozícii.  

 

11.2 Potenciálne akútne účinky na zdravie: 

Systematické účinky:  

Po absorpcii veľkého množstva: poruchy CNS, ospalosť, závraty, zníženie krvného tlaku, poruchy 

kardiovaskulárneho systému, potlačené dýchanie, opilosť, bezvedomie, narkóza, paralýza dýchania.  

Požitie môže spôsobiť poškodenie: Pečeň, Obličky.  

Pre alifatické halogénové uhľovodíky vo všeobecnosti platí nasledujúce:  

Systematický účinok: narkóza, kardiovaskulárne poruchy.  

Toxický účinok na pečeň a obličky.  

 

11.3 Ďalšie údaje: 
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Nie je možné vylúčiť iné nebezpečné vlastnosti. 

S touto látkou je potrebné zaobchádzať s osobitnou opatrnosťou. 

 

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 

12.1 Toxicita 

12.1.1 Akútna toxicita pre vodné prostredie: 
Škodlivý účinok z dôvodu posunu pH. 

Toxicita pre ryby :  

Druh: Pimephales promelas   

LC50: 193 mg/l/96 h  

 

Toxicita pre dafnie:  

Druh: Daphnia magna  

LC50: 27 mg/l/48 h 

 

Toxicita pre riasy:  

Druh: Pseudokirchnerella subcapitata  

EbC50: > 662 mg/l/96 h  

 

Druh: Scenedesmus subspicatus  

NOEC: 550 mg/l/8d 

 

Toxicita pre baktérie:  

Druh: Aktivovaný kal  

EC50: 2 590 mg/l/40 min (OECD 209) 

 

12.1.2 Chronická toxicita pre vodné prostredie: 
Toxicita pre ryby :  

Druh: Pimephales promelas   

NOEC: 83 mg/l/28 d 

 

Toxicita pre dafnie:  

Druh: Daphnia magna  

NOEC: 6,2 mg/l/21 d 

 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 

Biologická odbúrateľnosť: 68 %; 28 d; aeróbny  

Metóda: OECD č. 301D  

Ľahko biologicky odbúrateľný. 

 

12.3 Bioakumulačný potenciál 

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda log Pow: 1,25 (experimentálna) (Lit.)  
 

Biokoncentračný faktor (BCF): 2,0-5,4 (koncentrácia: 250 µg/l); 6-40 (koncentrácia: 25 µg/l)  

 

Výsledok: Nie je potrebné očakávať žiadnu bioakumuláciu. 

 

12.4 Mobilita v pôde 

Distribúcia medzi úsekmi oblastí životného prostredia  

Adsorbcia/pôda: log Koc: 1,00 

 

Percento distribúcie v médiách:  

Vzduch: 43,8 % 

Voda: 45% 

Pôda: 11% 
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Henryho konštanta: 0,003 atm*m³/mol pri 34,6°C 

Rozptýlenie prednostne vo vzduchu.  

 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Nespĺňa kritéria pre klasifikáciu ako PBT alebo vPvB. 

 

12.6 Iné nepriaznivé účinky 

Dichlórmetán je veľmi prchavá látka s polčasmi rozpadu: 107 d vo vzduchu; 10,9 d vo vode; 14,2 d v pôde.  

Výrobok sa rýchlo vyparuje.  

Polčas rozpadu materskej zlúčeniny: DT50 = 79,31 d 

Zabráňte preniknutiu do vody, odpadovej vody a pôdy! 

 

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

 

13.1 Metódy spracovania odpadu 
Nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia, postupujte podľa Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch, v znení neskorších predpisov a podľa vykonávacích predpisov o zneškodňovaní odpadov. Postupujte 

podľa platných predpisov o zneškodňovaní odpadov. Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložte do označených 

nádob na zber odpadu a predajte na odstránenie oprávnenej osobe na odstránenie odpadu (špecializovanej firme), 

ktorá má oprávnenie na túto činnosť. Nepoužitý výrobok nevylievajte do kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať 

spoločne s komunálnymi odpadmi. Prázdne obaly je možné energeticky využiť v spaľovni odpadov alebo 

ukladať na skládke príslušného zaradenia. Dokonale vyčistené obaly je možné odovzdať na recykláciu. 

 

Právne predpisy o odpadoch 

Zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Vyhláška 310/2013 Z.z ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

 

Kód druhu odpadu 

07 01 03: organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a kryštalizačné lúhy * 

 

Kód druhu odpadu pre obal 

15 01 10: obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené nebezpečnými látkami * 

(*) - nebezpečný odpad podľa smernice 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch 

 

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 

 

Pozemná preprava - ADR/RID:  

14.1 UN číslo:                                               UN1593 

14.2 Správne expedičné označenie OSN     DICHLÓRMETÁN   

14.3 Triedy nebezpečnosti pre dopravu         6.1 - Jedovaté látky 

          Klasifikačný kód:                           T1 

          Identifikačné číslo nebezpečnosti: 60 (Kemlerov kód) 

          Bezpečnostná značka:                      6.1             
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14.4 Obalová skupina:                         III - látky málo nebezpečné. 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: neuvedené.   

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:  neuvedené.  

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

          Neuvedené.  

Letecká preprava - ICAO/IATA 

Baliace inštrukcie pasažier: 655 

Baliace inštrukcie kargo: 663 

 
Námorná preprava - IMDG 

EmS (pohotovostný plán): F-A, S-A 

MFAG: 340 

 

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

 

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

a životného prostredia 
 

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

obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 

1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 

76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení.  

-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 v platnom znení.  

-Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).  

-Zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

-Vyhláška MŽP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich 

obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických 

rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.  

-Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 471/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z.z. 

 

Obmedzenie podľa Prílohy XVII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení 
Obmedzenia podľa prílohy XVII, bodov  59. 

 

1. Odstraňovače starých náterov s obsahom dichlórmetánu v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 

0,1 % hmotnostných sa nesmú: 

a) po 6. decembri 2010 uviesť na trh po prvýkrát, ak sú určené pre širokú verejnosť alebo 

profesionálnych užívateľov; 

b) po 6. decembri 2011 uviesť na trh, ak sú určené pre širokú verejnosť alebo profesionálnych 

užívateľov; 

c) po 6. júni 2012 používať profesionálnymi užívateľmi. 

 

Na účely tejto položky: 

i) „profesionálny užívateľ“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba vrátane pracovníkov a 

samostatne zárobkovo činných osôb, ktorá vykonáva odstraňovanie starých náterov v rámci svojej 

profesionálnej činnosti mimo priemyselného zariadenia; 

ii) „priemyselné zariadenie“ je zariadenie, v priestoroch ktorého sa vykonáva odstraňovanie starých 

náterov. 

 

2. Odchylne od odseku 1, členské štáty môžu na svojom území a pri určitých činnostiach povoliť 
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špeciálne vyškoleným profesionálnym užívateľom používanie odstraňovačov starých náterov s 

obsahom dichlórmetánu a môžu povoliť uvádzanie týchto odstraňovačov na trh, ak sú určené pre 

takýchto profesionálnych užívateľov. 

 

Členské štáty, ktoré využívajú túto výnimku, vymedzia príslušné ustanovenia na ochranu zdravia a 

bezpečnosti profesionálnych užívateľov, ktorí používajú odstraňovače starých náterov s obsahom 

dichlórmetánu, a informujú o tom Komisiu. 

 

Tieto ustanovenia zahŕňajú požiadavku, podľa ktorej musí byť profesionálny užívateľ držiteľom 

osvedčenia, ktoré je akceptované členským štátom, v ktorom profesionálny užívateľ pôsobí, alebo 

musí na tento účel poskytnúť iný písomný dôkaz alebo ho tento členský štát musí schváliť iným 

spôsobom s cieľom preukázať, že je primerane odborne pripravený a kvalifikovaný na bezpečné 

používanie odstraňovačov starých náterov s obsahom dichlórmetánu. 

 

Komisia vypracuje zoznam členských štátov, ktoré využijú výnimku uvedenú v tomto odseku, a 

zverejní ho na internete. 

 

3. Profesionálny užívateľ, ktorý využíva výnimku uvedenú v odseku 2, smie svoju činnosť vykonávať 

len na území členských štátov, ktoré túto výnimku využili. Súčasťou odbornej prípravy uvedenej v 

odseku 2 musí byť minimálne: 

a) znalosť, posúdenie, a manažment zdravotných rizík vrátane informovania o existujúcich náhradných 

látkach alebo postupoch, ktoré sú v daných podmienkach použitia menej nebezpečné pre zdravie a 

bezpečnosť pracovníkov; 

b) zabezpečenie primeraného vetrania; 

c) používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré sú v súlade so smernicou 89/ 

686/EHS. 

 

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby uprednostnia náhradu dichlórmetánu 

chemikáliou alebo postupom, ktoré v daných podmienkach použitia nepredstavujú žiadne alebo 

predstavujú nižšie riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov. 

 

Profesionálny užívateľ uplatňuje v praxi všetky príslušné bezpečnostné opatrenia vrátane používania 

osobných ochranných prostriedkov. 

 

4. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné právne predpisy Spoločenstva v oblasti ochrany pracovníkov, sa 

odstraňovače starých náterov s obsahom dichlórmetánu v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 

0,1 % hmotnostných môžu používať v priemyselných zariadeniach len po splnení minimálne týchto 

podmienok: 

a) všetky pracovné priestory sú vybavené účinným vetraním, najmä v prípade spracovania za mokra a 

sušenia predmetov po použití odstraňovača: lokálne odsávanie nádrží s odstraňovačom je doplnené v 

týchto priestoroch o tlakové vetranie s cieľom minimalizovať expozíciu a dodržiavať, pokiaľ je to 

technicky možné, príslušné medzné hodnoty expozície pri práci; 

b) sú zavedené opatrenia na minimalizáciu odparovania z nádrží s odstraňovačom, ktoré zahŕňajú: 

kryty na prikrytie nádrží s odstraňovačom, keď nie sú napĺňané a vyprázdňované, vhodné opatrenia 

týkajúce sa napĺňania a vyprázdňovania nádrží s odstraňovačom, a oplachovacie nádrže s vodou alebo 

soľným roztokom na odstránenie prebytočného rozpúšťadla po vyprázdnení; 

c) sú zavedené opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s dichlórmetánom v nádržiach s odstraňovačom, 

ktoré zahŕňajú: čerpadlá a potrubie na prepravu odstraňovača starých náterov do nádrží alebo z nich, a 

vhodné opatrenia na bezpečné čistenie nádrží a odstraňovanie kalov; 

d) k dispozícii sú osobné ochranné prostriedky v súlade so smernicou 89/686/EHS, ktoré zahŕňajú: 

vhodné ochranné rukavice, ochranné bezpečnostné okuliare a ochranný odev, a primerané ochranné 

prostriedky dýchacích ciest, ak nie je možné dodržať príslušné medzné hodnoty expozície pri práci 

iným spôsobom; 

e) osobám, ktoré používajú takéto prostriedky sa poskytnú dostatočné informácie, pokyny a odborná 

príprava. 

 

5. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa klasifikácie, označovania 

a balenia látok a zmesí, musia byť od 6. decembra 2011 odstraňovače starých náterov s obsahom 
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dichlórmetánu v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnostných viditeľne, čitateľne a 

nezmazateľne označené takto: 

„Schválené v niektorých členských štátoch EÚ výhradne na priemyselné použitie profesionálmi – 

overte platnosť povolenia na použitie.“ 

 

Obmedzenia podľa bodu 28: 
Látky, ktoré sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a sú klasifikované ako 

karcinogény kategórie 1A alebo 1B (tabuľka 3.1) alebo karcinogény kategórie 1 alebo 2 (tabuľka 3.2) a ktoré sú 

uvedené takto:  

— karcinogén kategórie 1A (tabuľka 3.1)/karcinogén kategórie 1 (tabuľka 3.2) v dodatku 1,  

— karcinogén kategórie 1B (tabuľka 3.1)/karcinogén kategórie 2 (tabuľka 3.2) v dodatku 2.   

 

Bez toho, aby boli dotknuté iné časti tejto prílohy sa na položky 28 až 30 vzťahuje toto:  

1. Nesmú sa uviesť na trh ani použiť:  

— ako látky,  

— ako zložky iných látok, alebo  

— v zmesiach,  

s určením pre širokú verejnosť, ak sa ich jednotlivá koncentrácia v látke alebo zmesi rovná alebo je vyššia ako:  

— buď príslušný špecifický koncentračný limit uvedený v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, 

alebo   

— príslušný generický koncentračný limit uvedený v časti 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.  

 
Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a 

označovania nebezpečných látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bolo na 

obale týchto látok a zmesí viditeľné, čitateľné a nezmazateľné označenie:  

„Len na odborné použitie“.  

2. Na základe výnimky sa odsek 1 nevzťahuje na:  

a) humánne alebo veterinárne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;  

b) kozmetické výrobky vymedzené v smernici 76/768/EHS;  

c) tieto motorové palivá a ropné produkty:  

— motorové palivá, ktoré upravuje smernica 98/70/ES, 

— výrobky z minerálnych olejov určené ako palivo do mobilných alebo stacionárnych spaľovacích zariadení,  

— palivá predávané v uzavretých obaloch (napr. fľaše so skvapalneným plynom); 

d) umelecké farby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1272/2008; 

e) látky uvedené v dodatku 11, stĺpci 1 na aplikáciu alebo spôsoby použitia uvedené v dodatku 11 stĺpci 2. Ak je 

v stĺpci 2 dodatku 11 uvedený dátum, výnimka sa uplatňuje do uvedeného dátumu. 

 

Legislatíva o nebezpečenstve významnejších nehôd  
SEVESO III  

Nepoužiteľné. 

 
Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)  
Tento produkt neobsahuje látky, ohľadom ktorých sú veľké obavy podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 

(REACH), článku 57, nad príslušným regulačným limitom koncentrácie ≥ 0,1 % (w/w). 

 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti  
Pre látku bolo vykonané  hodnotenie chemickej bezpečnosti. 

 

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 

 

Revidované kapitoly: 
Kapitoly 1, 16 z dôvodu obsahovej úpravy (1. revízia, 15.12.2008) 

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

(ES) č. 1272/2008 (2. revízia, 06.06.2012) 

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

(ES) č. 1272/2008 (3. revízia, 08.09.2016) 
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Kapitoly 1 – 16 z dôvodu obsahovej úpravy podľa nariadenia komisie (EÚ) č. 830/2015 a nariadenia EP a Rady 

(ES) č. 1272/2008 (4. revízia, 29.09.2017) 

 

Úplné znenie H- a EUH viet: 
H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. 

 

Skratky a akronymy: 
ADR: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 

BCF: Biokoncentračný faktor 

LC50: Smrteľná koncentrácia látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50 % populácie 

CAS: Chemical Abstracts Service 

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

DNEL: Odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom 

EC50: Koncentrácia látky pri ktorej je zasiahnutých 50 % populácie 

EINECS: Európsky zoznam existujúcich obchodovaných chemických látok 

EmS: Pohotovostný plán 

EC: Číslo EC je číselný identifikátor látok na zozname ES 

EÚ: Európska únia 

IATA: Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov 

IBC: Medzinárodný predpis pre stavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúce nebezpečné chemikálie 

IC50: Koncentrácia pôsobiaca 50% blokádu 

ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo 

IMDG: Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru 

INCI: Medzinárodné názvoslovie kozmetických zložiek 

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

IUPAC: Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu 

LD50: Smrteľná dávka látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50 % populácie 

LOAEC: Najnižšia koncentrácia s pozorovaným nepriaznivým účinkom 

LOAEL: Najnižšia hladina, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 

LogKow: Oktanol-voda rozdeľovací koeficient 

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí 

MFAG: Príručka prvej pomoci 

NOAEC: Koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinku 

NOAEL: Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku 

NOEC: Koncentrácia bez pozorovaného účinku 

NOEL: Hladina bez pozorovaného účinku 

NPEL: Najvyšší prípustný expozičný limit 

PBT: Perzistentný, bioakumulatívny a toxický 

PNEC: Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom 

Ppm: Počet častíc na milión, milióntina 

REACH: Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok (nariadenie EP a Rady (ES) 

č.1907/2006) 

RID: Dohoda o preprave nebezpečného tovaru po železnici 

UN: Štvormiestne identifikačné číslo látky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN 

UVCB: Látka neznámeho alebo variabilného zloženia, komplexné reakčné produkt alebo biologický materiál 

VOC: Prchavé organické zlúčeniny 

vPvB: Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny 

Carc.: Karcinogenita 

 

Použitý zdroj literatúry: 
-Karta bezpečnostných údajov od dodávateľa 

-Ostatný zdroj: viď. oddiel 15 
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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 hmatateľné 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.  

 


