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ODDIEL 1.  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLO ČNOSTI /PODNIKU 
 

1.1 Identifikátor produktu:  Konkor 101 spray 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

neodporúčajú: Mazací a konzervačný olej. 
                         Zmes môže byť použitá len pre účely stanovené v návode použitia. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: 
                                               Distribútor: DF Partner s.r.o. 

  organizačná zložka zahraničnej osoby 
 Odborov 245/9; 017 01 Považská Bystrica 
 Slovenská republika, IČO: 36121037  

              Telefón: +421-42-4260256, Fax: +421-42-4260257  
E-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných  údajov:   

ekotox@ekotox.sk 
1.4 Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum  
 00421-(0)2-547 741 66;  24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách. 

 

ODDIEL 2.  IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE ČNOSTI 
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 
2.1.1 Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: Flam. Aerosol 1, H222, 

Press. Gas, H229. 
2.1.2 Klasifikácia podľa smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES (pozri ODDIEL 16 pre úplné 

znenie rizikových viet): Horľavý, R12. 
2.1.3 Doplňujúce informácie: Pre úplné znenie R-viet a výstražných upozornení EÚ: 

pozri ODDIEL 16. 
2.2 Prvky označovania:   
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] 
Výstražné piktogramy: 

 
Výstražné slovo: 
Nebezpečenstvo 
Výstražné upozornenia: 
H222  Mimoriadne horľavý aerosól 
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. 
Bezpečnostné upozornenia: 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 

zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu 
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C 
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. 
P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov. 
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad 
Ďalšie informácie o nebezpečnosti (EÚ): Neuplatňuje sa. 
2.3 Iná nebezpečnosť:    
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 Obsahuje: Propán - I.č. 601-003-00-5, Bután - I.č. 601-004-00-0, Izobután - I.č. 601-
004-00-0.  

2.1 Iná nebezpečnosť: Môžu sa tvoriť výbušné zmesi pár so vzduchom. Ukladať mimo 
dosahu detí. Vdýchnutie môže viesť k poškodeniu pľúc.  
Látka nie je klasifikovaná ako PBT alebo vPvB. Neobsahuje žiadne látky vzbudzujúce 
mimoriadne obavy (SVHC) podľa REACH, čl. 57.  
 

 

ODDIEL 3.  ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
3.1 Látky: Neuvádza sa 

Zmesi: Zmes obsahuje nebezpečné látky: konzervačný olej, propán, bután, izobután. 

Názov látky Pozn. 
  EC   číslo 

CAS číslo 

Klasifikácia 

Konc. 
(%) 67/548/EHS 

CLP 
Trieda 

nebezpečnosti 
Kategória 

nebezpečnosti 
Výstražné 
upozornia 

Piktogram 
Výstražné 

slovo 
Konzervačný olej L - - - - - - 59 - 64 

Propán U 
74-98-6/ 

200-827-9 
Mimoriadne horľavý 

F+; R12 

Horľavý plyn 
Plyny pod 

tlakom 

Flam. Gas 1 
Press. Gas 

H220 
GHS02 
Wng 

36 - 41 Bután K, U 
106-97-8/ 
203-448-7 

Mimoriadne horľavý 
F+; R12 

Horľavý plyn 
Plyny pod 

tlakom 

Flam. Gas 1 
Press. Gas H220 GHS02 

Wng 

Izobután K, U 
75-28-5/ 

200-857-2 
Mimoriadne horľavý 

F+; R12 

Horľavý plyn 
Plyny pod 

tlakom 

Flam. Gas 1 
Press. Gas H220 GHS02 

Wng 
1 Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008  
2 Látka s expozičným limitom pre pracovné prostredie. 
*Klasifikácia výrobcu. 
Plné znenia R -viet a H -viet sú uvedené v oddiele 16. 
Poznámka K : Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa dá preukázať, že obsahuje menej ako 0,1 % 
hmotnostného 1,3-butadiénu (číslo EINECS 203-450-8). Ak látka nie je klasifikovaná ako karcinogénna, ani ako mutagénna, mali by sa 
uplatňovať aspoň bezpečnostné upozornenia (P102-)P210-P403) (tabuľka 3.1.) alebo S-vety (2-)9-16 (tabuľka 3.2). Táto poznámka sa 
vzťahuje len na určité komplexné látky vyrobené z ropy a uvedené v časti 3. 
Poznámka L : Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa dá preukázať, že obsahuje menej ako 3 % látok extrahovateľných 
DMSO stanovených metódou IP 346 „Stanovenie polycyklických aromatických látok v nepoužitých základových mazacích olejoch a 
bezasfalténových ropných frakciách – metóda indexu lomu extrakciou dimetylsulfoxidom“, Ústav pre ropu, Londýn (Institute of Petroleum, 
London) Táto poznámka sa vzťahuje len na určité komplexné látky vyrobené z ropy a uvedené v časti 3. 
Poznámka U ( t a b u ľ k a 3 . 1 ) : Plyny z jednej zo skupín označených ako stlačený plyn, skvapalnený plyn, schladený skvapalnený plyn 
alebo rozpustený plyn sa pri uvádzaní na trh musia klasifikovať ako „plyny pod tlakom“. Táto skupina závisí od fyzikálneho stavu, v ktorom 
sa plyn nachádza v obale, a preto sa priraďuje v závislosti od prípadu. 
 

ODDIEL 4.  OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 
4.1 Opis opatrení prvej pomoci: Pri pretrvaní zdravotných ťažkostí alebo v prípade 

nejasností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných 
údajov. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy: na bok s mierne 
zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnosť dýchacích ciest. Nevyvolávať zvracanie! Ak 
zvracia postihnutý sám, dbajte na to, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov. Pri bezvedomí 
nepodávajte nič ústami. 
Po vdýchnutí: Prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite 
telesný a duševný kľud. Nedopustite jeho podchladenie. Ak pretrvávajú dýchacie 
problémy, dýchavičnosť alebo iné celkové príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/zaistite 
lekárske ošetrenie. V prípade bezvedomia zahájte resuscitáciu (umelé dýchanie, masáž 
srdca) a privolajte lekársku pomoc.   
Po kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminované oblečenie a obuv. Zasiahnuté časti 
pokožky umyte vodou a mydlom. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo riedidlá. Pri 
silnom podráždení kože vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev a obuv pred 
použitím dôkladne vyčistite.  
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Po kontakte s očami: Vyberte kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa 
a vyplachujte oči čistou vodou najmenej 15 minút. Nepoužívajte neutralizační roztok! 
Vyhľadajte (odbornú) lekársku pomoc. 
Po požití: Ukľudnite postihnutého a uložte ho v teple. Ústa vypláchnite vodou (len ak je 
postihnutý pri vedomí a nemá kŕče). Nevyvolávajte zvracanie. Pokiaľ možno podajte 
živočíšne uhlie v množstve 5 rozdrvených tabletiek. Bezodkladne vyhľadajte lekársku 
pomoc a ukážte štítok poprípade obal látky alebo túto KBÚ. 

 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:  
  Pri nadýchaní: Pri obvyklom spôsobe použitia a pri zachovávaní základných 

hygienických predpisov k nadýchnutiu nedochádza.  
Pri styku s kožou: Lokálne účinkuje dráždivo.  
Pri zasiahnutí očí: Dráždi oči, môže sa objaviť začervenanie očí.  

 Pri požití: Môže dráždiť zažívací trakt, môže vyvolať nevoľnosť a zvracanie. 
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:  
 Nie sú potrebné. 
 

 

ODDIEL 5.  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
5.1 Hasiace prostriedky  

Vhodné hasiace prostriedky: CO2, hasiaca pena, suché hasiace prostriedky. 
Nevhodné hasiace prostriedky: Priami prúd vody. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Pri zahriatí alebo v prípade 
požiaru sa môžu vytvárať toxické plyny. Uzatvorené nádoby so zmesou odstráňte, pokiaľ 
možno, z blízkosti požiaru a chlaďte ich vodou alebo pokryte penou. Hasiacou vodou 
nesmie byť zasiahnutá pôda a podzemná voda, resp. systém čistenia vôd. 

5.3 Rady pre požiarnikov: Mimo nebezpečnej zóny požiaru oblek, oblek proti sálavému 
teplu alebo tepelne ochranný oblek. V nebezpečnej zóne ochranný odev a izolační 
dýchací prístroj. Odstrániť ihneď neporušené dózy z nebezpečnej oblasti, poprípade 
chladiť vodou, aby nedošlo k ich prasknutiu. Ohrozené nádoby ochladzujte vodnou 
sprchou. Zabrániť prieniku hasiacich vôd do životného prostredia. 

 
 

ODDIEL 6.  OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO ĽNENÍ 
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy: 

Zabezpečiť dostatočné vetranie. Pozri oddiel 8. 
Pre iný ako pohotovostný personál: Chráňte sa osobnými ochrannými prostriedkami, 
ktoré sú popísané v oddieloch 7 a 8. Zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. 
Odstráňte zdroje vznietenia. 
Pre pohotovostný personál: Nie sú uvedené. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabráňte úniku do pôdy, spodných / 
povrchových vôd a kanalizácie. Pri úniku veľkého množstva látky a pri vniknutí do 
kanalizácie alebo vodných tokov, informujte hasičov, políciu alebo iné miestne 
kompetentné (vodohospodárske) orgány, poprípade odbor životného prostredia krajského 
úradu. 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: Kvapalinu podľa možnosti 
odčerpať a zvyšky zachytiť adsorpčným materiálom sajúcim kvapaliny (piesok, 
kremelina, látky viažuce kyseliny, univerzálne pojivá, piliny). Zabezpečiť dostatočné 
vetranie. Pre odstránenie dajte do vhodných a uzavretých nádob a zlikvidujte podľa 
miestnych legislatív, viď. oddiel 13. 
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6.4 Odkaz na iné oddiely: Riaďte sa rovnakými ustanoveniami oddielov 7, 8 a 13 tejto 
KBÚ. 

 
ODDIEL 7.  ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Zabezpečiť dostatočné vetranie / 

odsávanie na pracovisku. Chrániť pred zdrojmi zapálenia -nefajčiť. Chrániť pred teplom                  
a slnečnými lúčmi. Nestriekať do ohňa a na žeravé predmety. Používajte vhodné osobní 
ochranné pracovní prostriedky. Dodržuje základné hygienické a bezpečnostné pravidlá 
pre prácu. Zabráňte kontaminácii tokov a úniku do povrchových alebo podzemných vôd a 
kanalizácie. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: 
Dodržovať úradné predpisy pre skladovanie obalov na stlačený plyn. Chrániť pred 
žiarením a slnečnými lúčmi. Najvhodnejšia teplota pre skladovanie je 18 - 25°C. Nádoba 
je pod tlakom. Chrániť pred slnečnými lúčmi a teplotami nad 50°C. Aj po aplikácii 
neotvárať násilím a nespaľovať. Nestriekať proti otvorenému ohňu ani na žeravé 
predmety. Z blízkosti produktu odstrániť zápalné zdroje - nefajčiť. Neprevážať v 
osobných autách. Dbať na skladovacie predpisy pre aerosóly. Uchovávajte oddelene od 
potravín, krmív a liekov. Skladujte mimo dosahu detí. 

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia): Mazací a konzervačný olej. 
 
 

ODDIEL 8.  KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
 

8.1 Kontrolné parametre:  Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 
k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov pre látky obsiahnuté v 
zmesi  sú stanovené:  

Chemická látka CAS 
NPEL Poznámka 

priemerný krátkodobý 
 ppm mg.m-3 ppm mg.m-3  

Oleje minerálne  
kvapalný aerosól, dymy 

- 5 1 15 3 - 

Oleje minerálne Limit sa vzťahuje na hydraulické a obrábacie kvapaliny a mazivá. 
Niektoré oleje môžu obsahovať polycyklické aromatické uhľovodíky a pri zahrievaní ich 
môžu uvoľňovať. Treba to brať do úvahy pri meraní a hodnotení rizika. 
Najvyššie biologické medzné hodnoty (BHM) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č. 
355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v zmesi nie sú stanovené. 

8.2 Kontroly expozície: 
8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: Pri používaní zmesi postupovať podľa údajov 
uvedených v oddiele 7.1. Dbajte na bežné opatrenia na ochranu zdravia pri práci a najmä 
na dostatočné vetranie. Zabezpečte celkové vetranie. Pri práci nepožívajte jedlo a nápoje. 
Nefajčite! Zašpinené a postriekané časti odevu vyzlečte. Po skončení práce a pred jedlom 
si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokožku ošetrite vhodným reparačným 
prostriedkom. 

 8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky:  
       8.2.2.1 Ochrana očí/tváre:  Za normálnych podmienok (pri obvyklom použití) nie je 

potrebná. Pri práci, kde hrozí riziko zasiahnutia kvapalinou (podľa charakteru 
vykonávané práce), tesne priliehajúce ochranné okuliare s bočnou ochranou, ochranný 
štít, alebo ochranný štít s prilbou. 

       8.2.2.2 Ochrana kože: Ochranný odev nehorľavý, antistatický, ochranná obuv 
antistatická. Pri stálej práci vhodný ochranný pracovní odev z bavlneného kepru. Pri práci 
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nejesť, nepiť a nefajčiť. Zašpinené a postriekané časti odevu vyzlečte. Kontaminovaný 
odev pred opätovným použitím vyperte. Pred pauzou, obedom, po práci si umyte ruky 
teplou vodou a mydlom a pokožku ošetrite vhodnými reparačnými prostriedkami. 

       8.2.2.3 Ochrana rúk: Rukavice z materiálu VITON s dobou prieniku 480 minút alebo 
NITRIL s dobou prieniku 240 minút odolné proti olejom. Odporúča sa ochranný krém na 
ruky. 

 8.2.2.4 Ochrana dýchacích ciest:  Používať filter A2 (hnedá farba), proti organickým 
plynom   a parám organických látok s bodom varu nad 65°C (cyklohexán, dietyléter, 
izobután, acetón, toluén, xylény). 

       8.2.2.5 Tepelná nebezpečnosť: Neuvádza sa. 
8.2.3 Kontrola environmentálnej expozície: Zabráňte úniku do spodných/povrchových 
vôd a kanalizácie. Dodržujte emisné limity. 
 

ODDIEL 9.  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 
Vzhľad: hnedý aerosól 
Zápach: po mazacom a konzervačnom oleji 
Prahová hodnota zápachu: - 
pH: - 
Teplota topenia/tuhnutia: - 
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: - 
Teplota vzplanutia: cca -80°C (olej) 
Rýchlosť odparovania: - 
Horľavosť (tuhá látka, plyn): mimoriadne horľavý 

Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 
Dolný limit: 1,4 Vol % 
Horný limit: 11,2 Vol % 

Tlak pár: 0,37 MPa 
Hustota pár: 1,79 - 1,94 (vzduch=1) 
Relatívna hustota:   8,60 - 8,95 g/ml pri 20°C 
Rozpustnosť (rozpustnosti): nerozpustná 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: - 
Teplota samovznietenia: >240°C 
Teplota rozkladu: - 
Viskozita: - 
Výbušné vlastnosti: - 
Oxidačné vlastnosti: - 

 

9.2 Iné informácie:  

10.1 Reaktivita: Neuvádza sa. 

Rozpustnosť v tukoch (vrátane špecifikácie oleja): rozpustná 
Teplota vznietenia: cca 365 oC 
Teplotná trieda: T2 
Skupina výbušnosti: IIA 
Bezpečná špára, medzný experiment (mm): 0,92 - 0,98 
Výhrevnosť: 46 MJ/kg 
Obsah VOC: Hustota produktu 0,860 - 0,895 g/ml, obsah organických rozpúšťa diel - VOC 0,36 kg/kg, 
obsah celkového organického uhlíku - TOC 0,29668 kg/kg, obsah neprchavých látok 64%, skutočný obsah 
VOC pri aplikácii max 322,2 g/l. 
  

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA 
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10.2 Chemická stabilita: Pri dodržaní stanovených predpisov skladovania a používania je zmes 
stabilná. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie. 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Pri teplotách nad 50°C hrozí nebezpečenstvo 

prasknutia dóz. Oheň alebo veľké teplo môžu spôsobiť silnú explóziu nádoby. Chrániť 
pred slnečnými lúčmi. 

10.5 Nekompatibilné materiály: Neuvádza sa. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu. 

 
 

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
11.1 Látky:  

LC50 cca. 539.600 ppm/2 hodín (zmes: izobután, bután a propán 80,4%; 2,5% a 17,1% 
literárny údaj). 

11.2 Zmesi:  
LD50 orálne, potkan (mg.kg-1): > 2000 mg/kg. 
Primárny dráždiaci účinok: Produkt je dráždivý. Vdýchnutie pár rozpúšťadla a 
pohonného plynu môže viesť k narkotickým prejavom. Z prípravy nie sú známe toxické 
vlastnosti. 

• na pokožku: lokálne účinkuje dráždivo. 
• na oko: dráždi oči, môže sa objaviť začervenanie očí. 
• senzibilizácia: žiadny senzibilizačný účinok nie je známy. 

Doplňujúce toxikologické informácie: Viacej informácií o nebezpečných látkach viď. 
oddiel 3. 
 

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

12.1 Toxicita:  
Akútna toxicita: 
Ryby,  LC50 96h (Pimephales promelas): 1020 mg/l  
Dafnie EC50 48h (Daphnia magna): 0,62 mg/l 
Riasy   IC50 72h (Scenedesmus subspicatus): Neuvedená. 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Väčšina zložiek produktu nie je ľahko biologicky    
rozložiteľná. 

12.3 Bioakumulačný potenciál: Neuvádza sa. 
12.4 Mobilita v pôde: Neuvádza sa. 
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Neuvádza sa. 
12.6 Iné nepriaznivé účinky: Neuvádza sa. Zabrániť prieniku do podzemných vôd,          

  povrchových vôd a kanalizácie. 
 

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKOD ŇOVANÍ 
13.1 Metódy spracovania odpadu: Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Katalóg odpadov - kód 13 02 08, 
15 01 04 a 15 01 11. Odporúčané čistiace činidlá: Detergent, ak je potrebné spolu 
s inými čistiacimi činidlami. Obal znečistený výrobkom odovzdajte v zberni 
nebezpečného odpadu. 

 
ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 
14.1 Číslo OSN: UN 1950 
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14.2 Správne expedičné označenie OSN: AEROSÓLY horľavé 
14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:  2 
14.4 Obalová skupina: Neuvádza sa. 
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Neuvádza sa. 
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Obmedzené množstvo: 

(1L/30kg/20kg). Bezpečnostné značky: 2.1, Kód obmedzenia pre tunely: 2 (D), Pozor! 
Ak balenie presiahne limity LQ, spojte sa pred manipuláciou (plnenie, balenie, 
odosielanie, dopravou, príjmom) so svojím Bezpečnostným poradcom, podľa platného 
zákona ADR/RID. Námorná preprava IMDG EmS: F-D, S-U. 

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

ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
 

15.1  Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 
zdravia a životného prostredia: Na zmes ani na látky obsiahnuté v zmesi sa nevzťahuje 
povinnosť autorizácie podľa hlavy VII a nevzťahujú sa obmedzenia podľa hlavy VIII 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.  

 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Nie sú dostupné informácie o vykonaní hodnotenia 
chemickej bezpečnosti chemických látok obsiahnutých v zmesi. 

 
ODDIEL 16.  INÉ INFORMÁCIE 
Úplný text R -viet a H -viet, ktoré sú uvedené v oddieloch 2 a 3:  

R12      Mimoriadne horľavý. 
H220 Mimoriadne horľavý plyn. 

Odporúčania na odbornú prípravu: Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými 
látkami, musia byť organizáciou v potrebnom rozsahu oboznámení s účinkami týchto látok, 
so spôsobmi, ako s nimi zaobchádzať, s ochrannými opatreniami, so zásadami prvej pomoci, s 
potrebnými asanačnými postupmi a s postupmi pri likvidácii porúch a havárií. Právnická 
osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá nakladá s touto chemickou zmesou, musí byť 
preškolená  bezpečnostnými pravidlami a údajmi uvedenými v karte bezpečnostných údajov. 
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Látka/zmes by nemala byť použitá pre 
žiadny iný účel než pre ktorý je určená (viď. oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky 
použitia látky/zmesi sa nachádzajú mimo kontrolu dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, 
aby prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. 
Účel karty bezpečnostných údajov: Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť 
užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na 
pracovisku a s ochranou životného prostredia. Údaje sa opierajú o dnešný stav našich 
vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu a nezakladajú zmluvný právny 
vzťah. 
Zdroje k ľúčových dát: Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá 
požiadavkám Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Klasifikácia zmesi bola vykonaná na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008. Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií o zmesi 
poskytnutých spoločnosťou DF Partner s.r.o. 
Zmeny vykonané pri revízii: Zmena obchodného názvu. Zmena klasifikácie a označovania 
z DPD na CLP. 


