Karta bezpečnostných údajov: GALA 334 SL
Vypracovaná podľa: NARIADENIA (EÚ) č. 19072006 (REACH), v znení neskorších
predpisov
Dátum vypracovania:
Dátum revízie:

29.6.2015
13.9.2018 verzia č.: 1.0

Vytlačené: 13.9.2018 11:47:46

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikátor produktu
Názov zmesi: GALA 334 SL
Číslo autorizácie ÚKSÚP: 19-00570-AU
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Zmes je určená pre použitie v poľnohospodárstve ako herbicíd. Iné spôsoby používania sa neodporúčajú.
Deskriptor pre kategóriu chemický produkt: PC 27 - prípravky na ochranu rastlín
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Dodávateľ (distribútor) v SR:Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o.
Priemyselná 9/B, 917 01, Trnava
Kontakty:
info.slovensko@adama.com
tel.: +421 33 557 1300
www.adama.com
1.4. Núdzové telefónne číslo
V prípade ohrozenia života a zdravia v SR.
Národné toxikologické informačné centrum, 24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách, tel.:
02/54 77 41 66 (jazyk telefonickej služby: slovenčina)
Adresa: Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel: + 421 2 5465 2307, Fax: + 421
2 5477 4605, Mobil: +421 911 166 066, E-mail: ntic@ntic.sk
ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi:
Eye Dam. 1, H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
2.2. Prvky označovania
Označenie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

GHS05
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia:
(H318) Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P280) Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
(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.
(P391) Zozbierajte uniknutý produkt.
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(P501) Zneškodnite obsah/nádobu …
Doplňujúce výstražné upozornenia:
(EUH401) Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné
prostredie.
Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii: clopyralid CAS No.: 57754-85-5, picloram
CAS No.: 55871-00-6, C10-16, ethoxylované alkoholy CAS No.: 68002-97-1.
2.3. Iná nebezpečnosť
Zmes nespĺňa kritériá klasifikácie ako PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH.
Vč3 Zmes pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
Z4 Riziko vyplývajúce z použitia zmesi pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce,
hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia zmesi pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky
prijateľné
Vo3 Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý!
V3 Riziko zmesi je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
Zmes je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.
Zákaz používania zmesi v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
PHO1 Zmesi sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i
povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a
vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).
SP1 Neznečisťovať vodu zmesou alebo jej obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových
vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek
ciest.)
Spe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými
plochami ochranný pás zeme v dĺžke 1 m.
Spe3 Z dôvodu ochrany necielených rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou
zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.
Dbajte na to, aby sa zmes v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Neaplikujte na telo zvierat!
Uložte mimo dosahu zvierat!
ODDIEL 3: ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
3.1. Látky
nie je uvedené
3.2. Zmesi

názov látky:

Identifikačné čísla:
CAS
ES
obsah v
hmotnostných indexové
registračné
%

2-hydroxyetylamónium-3,6-dichlórpyridín-2-karboxylát cca 23 %
(clopyralid olamine)

57754-85-5

Klasifikácia komponentov
Nariadenie (ES)
č. 1272/2008
-

260-929-4
Indexové č. nie je k dispozícii
Č. reg. REACH: netýká se, Čl.
15 nařízení REACH

2-hydroxyetylamónium 4-amino-3,5,6-trichlórpyridín-2- cca 6 %
karboxylát
(picloram olamine)

55871-00-6

-

Indexové č. nie je k dispozícii
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Č. reg. REACH: netýká se, Čl.
15 nařízení REACH

alkoholy. C10-16, ethoxylované 7 - 15 TE

cca 10 %

68002-97-1

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

500-182-6
Indexové č. nie je k dispozícii
Č. reg. REACH: netýká se, Čl.
15 nařízení REACH
Klasifikácia na základe hodnotenia nebezpečných vlastností podľa dostupných informácií.

Úplné znenie výstražných upozornení sa uvádza v ODDIELE 16.
ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
po nadýchaní: prerušte prácu, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo;
po požití: vypite asi 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho aktívneho uhlia,
nevyvolávajte zvracanie;
po zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou;
po zasiahnutí očí: ihneď vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu aspoň 10-15 minút; ak sčervenanie očí
pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie;
pri podozrení na otravu postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho zmesi a poskytnutej prvej
pomoci.
V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Toxikologickým Informačným Centrom v
Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Akútne príznaky: spôsobuje vážne poškodenie očí. Neskoršie príznaky: nie sú.
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Ošetrenie: žiadne špecifické antidotum, ošetrujte podľa príznakov.
ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1. Hasiace prostriedky:
a) Príslušná hasiace prostriedky: prúd postrek vody, práškové hasiace prístroje.
b) Neodporúčaná hasiace prostriedky: nehasit priamym vodným prúdom, ktorý môže rozšíriť oheň.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Pri požiari môžu vznikať neidentifikované toxické plyny.
5.3. Rady pre požiarnikov
Používajte nezávislý dýchací prístroj a príslušný ochranný odev.
ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.1.1. Osoby, ktoré patria k personálu poskytujúcemu pomoc: pri odstraňovaní materiálu musia používať
ochranný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare a masky.
6.1.2. Osoby, ktoré poskytujú pomoc pri odstraňovaní: zabrániť tvorbe a vdychovanie výparov a aerosólov
výrobku, používajú dobre prispôsobené a priliehajúce ochranné okuliare, ochranné rukavice, ochranný odev a
masku.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Uvoľnený výrobok dať do dobre označeného, uzamykateľného obalu a odovzdať na likvidáciu. V prípade
uvoľnenia veľkého množstva do vody alebo pôdy informovať o havárii príslušné orgány.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
GALA 334 SL
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6.3.1. Pokyny týkajúce sa predchádzania šíreniu úniku: zabrániť, aby sa výrobok dostal do vodného alebo
odvodňovacieho systému, miesto po odstránení výrobku a zariadenia, ktoré bolo v kontakte s výrobkom,
opláchnuť vodou.
6.3.2. Pokyny týkajúce sa likvidácie úniku: dať do dobre označeného, uzamykateľného obalu a odovzdať na
likvidáciu. Eliminovať všetky možné zdroje ohňa, nefajčiť.
6.3.3. Iné informácie: nie je známe.
6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri informácie obsiahnuté v časti 8 a 13.
ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
7.1.1. Všeobecné pokyny: zabezpečiť jednoduchý prístup k hasiacim prostriedkom a zariadení nevyhnutnému
pri odstraňovaní úniku zmesi, postupovať v súlade so všeobecnými pravidlami bezpečnosti a hygieny práce s
chemickými látkami a dobrej priemyselnej praxe.
7.2.1. Pokyny týkajúce sa hygieny práce: počas práce s výrobkom nejesť, nepiť, nefajčiť, zabrániť tvorbe a
vdychovaniu výparov výrobku, používať príslušný pracovný odev (ochranný) a ochranné rukavice; na
pracovisku musia byť prístupné miesto pre vypláchnutie očí, dodržiavať pravidlá osobnej hygieny.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Zmes skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch,
oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok, pri teplote
od 0 do +30°C. Zmes chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti zmesi (v originálnych
neporušených obaloch) po dobu 2 rokov od dátumu výroby.
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)
Zmes používajte podľa návodu na použitie uvedenom v etikete na obale.
ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA
8.1. Kontrolné parametre
.
CAS č.: 55871-00-6

2-HYDROXYETYLAMÓNIUM 4-AMINO-3,5,6TRICHLÓRPYRIDÍN-2-KARBOXYLÁT
(PICLORAM OLAMINE)

ES č.: -

Pre tuto látku neboli stanovené Nariadením vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci najvyššie prípustné expozičné limity chemických
faktorov v pracovnom ovzduší (NPEL)
Najvyšší prípustný expozičný limit nebol stanovený.
Pre túto látku/zložku neboli stanovené hodnoty DNEL (odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k
žiadnym účinkom).
údaje nie sú k
dispozícii

.

.

(ECHA)

Predpokladané koncentrácie, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom (PNEC)
údaje nie sú k dispozícii

. (ECHA)

3,6 –DICHLOROPYRIDIN-2-KARBOXYLOVÁ KYSELINA
MONOETHANOLAMINOVÁ SŮL

CAS č.: 57754-85-5

ES č.: 260-929-4

ALKOHOLY. C10-16, ETHOXYLOVANÉ 7 - 15 TE

CAS č.: 68002-97-1

ES č.: 500-182-6
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Pre tuto látku neboli stanovené Nariadením vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci najvyššie prípustné expozičné limity chemických
faktorov v pracovnom ovzduší (NPEL)
Najvyšší prípustný expozičný limit nebol stanovený.
Pre túto látku/zložku neboli stanovené hodnoty DNEL (odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k
žiadnym účinkom).
údaje nie sú k
dispozícii

.

.

(ECHA)

Pre túto látku/zložku neboli stanovené hodnoty PNEC (predpokladané koncentrácie, pri ktorých
nedochádza k žiadnym účinkom)
údaje nie sú k dispozícii

(ECHA)

8.2. Kontroly expozície:
Primerane technické zabezpečenie: Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri vykonávaní postreku
nepoužívajte kontaktné šošovky.
Vstup na ošetrený pozemok je možný až po zaschnutí postreku.
Pri práci i po nej, až do odloženie osobných ochranných pracovných prostriedkov a do dôkladného umytia
nejedzte, nepite a nefajčite.
Pokiaľ nie je používaný ochranný odev pre jedno použitie, potom ochranný odev vyperte a OOPP očistite.
Zaistite na miestach / pracoviskách, kde sa nakladá s koncertovania zmesou, dostatok čistej vody pre prípadnú
prvú pomoc pre výplach očí.
Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: Používajte, pri práci so zmesou,
ochranný oblek, ochranný štít na tvár, ochranné okuliare, gumové rukavice, gumové topánky, zásteru z
pogumovaného textilu.
Kontroly environmentálnej expozície:
Striekajte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od pracujúcich.
ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
vzhľad:

žltkastá kvapalina

zápach:

charakteristický

prahová hodnota zápachu:

nezistené

pH:

cca 5-6

teplota topenia/tuhnutia

nezistené

počiatočná teplota varu a
destilačný rozsah

cca 100 °C

teplota vzplanutia

> 100 °C

rýchlosť odparovania
horľavosť (tuhá látka, plyn)

nezistené
nezistené

horné/dolné limity horľavosti nezistené
alebo výbušnosti
tlak pár

nezistené

hustota pár
relatívna hustota

nezistené
1,171 g/cm3

rozpustnosť (rozpustnosti)

nezistené

rozdeľovací koeficient: noktanol/voda

nezistené
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teplota samovznietenia

nezistené

teplota rozkladu:

nezistené

viskozita:
výbušné vlastnosti:

nezistené
tmes nevytvára riziko výbuchu

oxidačné vlastnosti:

neoxidujúci

9.2. Iné informácie
iné informácie výrobca neuvádza
ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita
Produkt je pri odporúčaných podmienkach skladovania a použitia stabilný.
10.2. Chemická stabilita
Produkt je pri odporúčaných podmienkach skladovania a použitia stabilný.
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
nie sú známe
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Nadmerné zahriatie, telota pod 0 °C a nad 30 °C
10.5. Nekompatibilné materiály
silné oxidanty
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
oxidy uhlíka a dusíka
ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch
zmes: GALA 334 SL
akútna toxicita:

klasifikácia: neklasifikovaný

poleptanie kože/podráždenie kože:

klasifikácia: neklasifikovaný

vážne poškodenie očí/podráždenie očí: klasifikovaný: Eye Dam. 1, H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
respiračná alebo kožná senzibilizácia: klasifikácia: neklasifikovaný
mutagenita zárodočných buniek:

klasifikácia: neklasifikovaný

karcinogenita:

klasifikácia: neklasifikovaný

reprodukčná toxicita:

klasifikácia: neklasifikovaný

toxicita pre špecifický cieľový orgán
(STOT): - jednorázová expozícia:

klasifikácia: neklasifikovaný

toxicita pre špecifický cieľový orgán
(STOT): - opakovaná expozícia:

klasifikácia: neklasifikovaný

aspiračná toxicita:

klasifikácia: neklasifikovaný

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície:
náhodné požitie, nadýchanie aerosólu pri aplikácii, kontakt pokožkou, kontakt očami.
Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície:
Akútne príznaky: spôsobuje vážne poškodenie očí. Neskoršie príznaky: nie sú.
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ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
12.1. Toxicita
Údaje sa týkajú: GALA 334 SL
Nemá toxický účinok pre vodné organizmy.
neklasifikovaný
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
Údaje sa týkajú: GALA 334 SL
nie je známe
12.3. Bioakumulačný potenciál
Údaje sa týkajú: GALA 334 SL
nie je známe
12.4. Mobilita v pôde
Údaje sa týkajú: GALA 334 SL
nie je známe
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB:
Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za perzistentnú, hromadiacu sa v organisme alebo toxickú
(PBT).
12.6. Iné nepriaznivé účinky:
Údaje nie sú uvedené.
ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
13.1. Metódy spracovania odpadu
Nepoužité zvyšky zmesi v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.
Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však
zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.
Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických
parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou
o odpadoch.
ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
14.1. Číslo OSN: Nieje klasifikovaný ako nebezpečný z hľadiska požiadaviek pre tento druh dopravy.
14.2. Správne expedičné označenie OSN:
14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina:
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:
14. 7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC
Náklad nie je určený na prepravu ako hromadný náklad podľa nástrojov IMO.
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ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia
Najdôležitejšie predpisy Spoločenstva a ďalšie predpisy ES, ktoré súvisia s údajmi v karte bezpečnostných
údajov:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
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.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1107/209, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1107/209, pokiaľ ide o požiadavky na údaje o účinných látkach
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1107/209, pokiaľ ide o požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1107/209, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1107/209, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie prípravkov na ochranu rastlín
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách v platnom znení.
Predpisy pre prípravky na ochranu rastlín a s nimi súvisiace predpisy
Zákon č. 405/2011 Z. z., o rastlinolekárskej starostlivosti v platnom znení.,
Vyhláška MP SR č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v
platnom znení.,
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v platnom znení,
Najdôležitejšie predpisy na ochranu zdravia, súvisiace s chemickými látkami a zmesami, ktorými boli do
slovenského právneho poriadku prevzaté niektoré smernice EU, ktoré súvisia s chemickými látkami a
zmesami, ktoré sa týkajú posudzovanej(ho) látky/zmesi
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení.,
Nariadenie vlády č. 355/2006 Z.. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým
faktorom pri práci
Nariadenie vlády č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
Najdôležitejšie predpisy na ochranu životného prostredia súvisiace s chemickými látkami a zmesami, ktoré sa
týkajú posudzovanej(ho) látky/zmesi
Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
Predpisy obmedzujúce prácu tehotných žien, dojčiacich matiek a mladistvých
Nariadenie vlády č. 272/2004 Z.z., ktorým sa stanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným
ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk
spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre
dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v
platnom znení.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 nie je nutné a nebolo vykonané posúdenie chemickej bezpečnosti.
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ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE
V porovnaní s predchádzajúcou verziou boli revidované tieto časti karty bezpečnostných údajov:
Verzia 1.0 z 13. 9. 2018: počiatočné vydanie
ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
PBT - perzistentný, bioakumulatívny, toxický
vPvB - veľmi perzistentný a veľmi bioakumulovateěný
Použitá literatúra a zdroje údajov:
Karta bezpečnostných údajov od spoločnosti Pestila zo dňa: 29.6.2015, revízia: 29.6.2015 verzia: 1.0 .
Acute. Tox. 4 - Akútna toxicita kategória 4
Eye Dam. 1 - Vážne poškodenie očí kategória 1
H302 - Škodlivý po požití.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Rady pre školenia pracovníkov na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia:
Stručne a výstižne vysvetliť jednotlivé položky karty bezpečnostných údajov.
Zabráňte kontaktu domácich zvierat so zmesou v akejkoľvek forme
KONIEC
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