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KARTA BEZPE NOSTNÝCH ÚDAJOV 
pod a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) . 1907/2006(REACH) 

   LUXOL LAK NA PARKETY lesk,mat 
Dátum vytvorenia: 16.6.2011 Dátum revízie: 

íslo verzie: 1 íslo revízie: 
   

 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku 
 

1.1.  Identifikátor produktu 
 Obchodný názov: LUXOL LAK NA PARKETY lesk,mat 
 íslo produktu: Neuvedené 
 

1.2.  Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporú ajú 

 Vodou riedite ný lak na drevené podlahy, korok a drevo. Ur ený na predaj spotrebite ovi aj na 
odborné/priemyselné použitie. 

 

1.3.  Údaje o dodávate ovi  karty  bezpe nostných  údajov 
 
 Distribútor: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organiza ná zložka SK 
 Adresa Kop ianska 65, 851 01 Bratislava 5, SR 
 Tel: +421 263 834 675 
   
 Výrobca: AkzoNobel Decorative Paints Sp. z o.o. 
 Adresa 01-531 Warszawa, ul.Wybrze e Gdy skie 6D. Polsko 
 Tel: +48 22 32 12 020 
 
 Osoba zodpovedná za kartu bezpe nostných údajov: info@gracilis.cz 
 

1.4.  Núdzové telefónne íslo 
 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Toxikologické informa né centrum FN s poliklinikou akademika 

Ladislava Dérera, Limbová 5, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika 
 Tel.: 0421 (0)2 5477 4166, fax: 0421 (0)2 5477 4605 
 E-mail: tic@healthnet.sk; Internetová stránka: http://www.healthnet.sk/tic/ 
 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpe nosti 
 
2.1.  Klasifikácia látky alebo zmesi 
 Zmes  nie  je  klasifikovaná  ako  nebezpe ná  v zmysle a  zákona  .  67/2010 Z.z., v znení neskorších predpisov. 
 

 Plný text všetkých klasifikácií, štandardných viet o nebezpe nosti a R-viet je uvedený v oddiele 16. 
 

 Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické ú inky, ú inky na udské zdravie a na životné prostredie  
 Nie sú uvedené. 
 

2.2.  Prvky ozna ovania   
 

 Výstražný symbol:          -     
 

 Nebezpe né látky: - 
 

 R-vety: 
 -  
 

 S-vety: 
 S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 S 24/25 Zabrá te kontaktu s pokožkou a ami. 
 S 29 Nevypúš  do kanaliza nej siete. 
 S 46 V prípade požitia, okamžite vyh adajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo 

ozna enie. 
 S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste. 
 

Ozna enie špecifického nebezpe enstva 
 Hustota 1,0 – 1,5 g/cm3 , VOC cca 0,08 kg/kg, TOC cca 0,04 kg/kg, sušina cca 30 obj. %. Limitná hodnota 

VOC kat. A (e) VR: 130 g/l. Max. obsah VOC vo výrobku pripraveného na použitie 129 g/l. 
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2.3.  Iná nebezpe nos  
 Nie je uvedená. 
 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
 
3.2.  Zmesi 
 

 Chemický názov látky Indexové 
íslo 

ES 
(EINECS) CAS 

Klasifikácia 
pod a 

67/548/EHS 

Klasifikácia pod a 
1272/2008 

Konc 
% 

 -        
 

 Plné znenie R viet je uvedené v oddiele 16. karty bezpe nostných údajov. 
 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 
 
4.1.  Opis opatrení prvej pomoci 
 

 Pri inhalácii 
 Preneste postihnutého na erstvý vzduch a zaistite telesný a duševný pokoj. Nenechajte prechladnú . V prípade 

zástavy dýchania alebo nepravidelnom dýchaní za nite umelé dýchanie. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do 
stabilizovanej polohy na boku a vyh adajte lekársku pomoc. 

 

 Pri kontakte s pokožkou 
 Okamžite odstrá te všetok kontaminovaný odev. Zasiahnuté asti pokožky vodou a mydlom alebo iným vhodným 

istiacim prostriedkom. Nepoužívajte žiadne riedidlá ani rozpúš adlá. Vyh adajte lekársku pomoc. 
 

 Pri kontakte s o ami 
 Vyberte kontaktné šošovky. O i vyplachujte 15-20 minút istou, pokia  možno vlažnou, te úcou vodou a vyh adajte 

lekársku pomoc. 
 

 Pri požití 

 Postihnutej osobe zabezpe te pokoj. Ústa vypláchnite vodou  (iba za predpokladu, že je postihnutý pri vedomí); 
nikdy nevyvolávajte vracanie. Okamžite vyh adajte lekársku pomoc a ukážte etiketu alebo obal výrobku. 

 

4.2.  Najdôležitejšie príznaky a inky, akútne aj oneskorené 
 

 Pri inhalácii 
 Nie sú uvedené. 
 

 Pri kontakte s pokožkou 
 Dlhodobý alebo opakovaný priamy kontakt s pokožkou môže spôsobi  do asné podráždenie, vysušenie pokožky. 
 

 Pri kontakte s o ami 
 Pri vniknutí do o í môže spôsobi   podráždenie alebo zápal spojiviek. 
 

 Pri požití 
 Požitie prípravku môže spôsobi  nevo nos , vracanie a bolesti brucha.  
 

4.3.  Údaj o akejko vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
 V prípade pretrvávania symptómov u postihnutého, vyh adajte lekársku pomoc a ukážte personálu etiketu alebo 

kartu bezpe nostných údajov. Osobám v bezvedomí nikdy ni  nepodávajte ústami.  
 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 
 
5.1.  Hasiace prostriedky 
 Vhodné hasiace prostriedky 
 Nie sú uvedené. 
 

 Nevhodné hasiace prostriedky 
 Nie sú uvedené. 
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5.2.  Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
 Nie sú uvedené. 
 

5.3.  Rady pre požiarnikov 
 Nádoby,  ktoré  sa  nachádzajú  v blízkosti  oh a,  je  potrebné  premiestni   na  bezpe né  miesto  alebo  schladzova   

vodou. 
 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvo není 
 
6.1.  Osobné bezpe nostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
 Zamedzte kontaktu s pokožkou, o ami a vdychovaniu výparov. Noste ochranné pomôcky pozri oddiel 8. 
 

6.2.  Bezpe nostné opatrenia pre životné prostredie 
 Zabrá te kontaminácii pôdy a úniku do povrchových alebo spodných vôd. Nepripus te vniknutiu do kanalizácie.  
 

6.3.  Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vy istenie 
 Zastavte zdroj úniku. Malá množstva utrite suchou handrou. Ve ká množstva prehra te, od erpajte a pohlcujte  

sorp nou  látkou,  sorbent  zozbierajte  a  umiestnite  do  nádob  na zber  odpadu  (zneškodnenie  pozri  oddiel  13).  
Zne istený povrch o isti  príslušným istiacim prostriedkom. Nepoužíva  rozpúš adlá. 

 

6.4.  Odkaz na iné oddiely 
 Postupujte pod a pokynov, obsiahnutých v oddieloch 7, 8, 13. 
 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
 
7.1.  Bezpe nostné opatrenia na bezpe né zaobchádzanie 
 Prípravok používajte iba v miestach, kde neprichádza do styku s otvoreným oh om a inými zápalnými zdrojmi. 

Nevdychujte plyny a pary. Zabrá te kontaktu s pokožkou a o ami. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky 
pod a oddielu 8. Pri používaní nejedzte a nepite. Chrá te pred de mi.  

 

 Zabrá te úniku zmesi do životného prostredia. Uchovávajte len v nádobách, ktoré zodpovedajú originálnemu 
baleniu. 

 

7.2.  Podmienky na bezpe né skladovanie vrátane akejko vek nekompatibility 
 Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných,  suchých a dobre vetraných miestach na to ur ených. Chrá te 

pred zdrojmi zahrievania, zapálenia a priamym slne ným žiarením. Po použití musí by  obal znovu tesne uzavretý, 
aby sa zabránilo úniku zmesi. Odporú aná skladovacia teplota +5°C - 30°C. 

 

7.3.  Špecifické kone né použitie(-ia) 
 Vodou riedite ný lak na drevené podlahy, korok a drevo. 
 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
 
8.1.  Kontrolné parametre 

 Chemický názov látky CAS 
NPEL 

priemerný hrani ný 
ppm mg.m-3 kategória mg.m-3 

 Nie sú stanovené      
 
 

8.2.  Kontroly expozície 
 

 Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci, najmä na dobré vetranie. To sa dá dosiahnu  iba miestnym 
odsávaním alebo ú inným celkovým vetraním. Ak sa tak nedá dodrža  NPEL, musí sa používa  vhodná ochrana 
dýchacích ústrojov. Pri práci nejedzte, nepite a nefaj ite. Po práci a pred prestávkou na jedlo a oddych si dôkladne 
umyte ruky vodou a mydlom. 

 

 Ochrana dýchacích ciest 
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 Zabrá te vdychovaniu pár a aerosólov.  Pokia   nejde  zabráni   vystaveniu ú inkom pomoci lokálneho odsávania, 
musia by  použité vhodné respira né ochranné prostriedky. 

 

 Ochrana kože 

 
V  prípade  dlhodobej  alebo  opakovanej  expozície  je  potrebné  používa   vhodné ochranné rukavice (EN 374). 
Zamestnanci by mali nosi  antistatický odev (napr. ochranná bavlnená zástera). Je potrebné vyzliec  silne 
kontaminovaný odev, umy  pokožku vodou s mydlom. 

 

 Ochrana o í/tváre 
 Ochranné okuliare proti striekajúcim kvapalinám (EN 166). 
 

 Tepelná nebezpe nos  
 Nie je uvedená. 
 

 Kontroly environmentálnej expozície 
 Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu životného prostredia, vi  bod 6.2. 
 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 
9.1.  Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
 Vzh ad  
 Skupenstvo: kvapalné 
 Farba: neuvádza sa 
 Zápach: neuvádza sa 
 Prahová hodnota zápachu: neuvádza sa 
 pH: neuvádza sa 
 Teplota topenia/tuhnutia: neuvádza sa 
 Po iato ná teplota varu a destila ný rozsah: neuvádza sa 
 Teplota vzplanutia: neuvádza sa 
 Rýchlos  odparovania: neuvádza sa 
 Hor avos : neuvádza sa 
 Limity hor avosti: nie sú stanovené 
      dolný: - 
      horný: - 
 Limity výbušnosti: nie sú stanovené 
      dolný: - 
      horný: - 
 Tlak pár: neuvádza sa 
 Hustota pár: neuvádza sa 
 Relatívna hustota: 1 - 1.5 g/cm 3  pri 20 °C 
 Rozpustnos : nerozpustný 
 Rozde ovací koeficient: n-oktanol/voda: neuvádza sa 
 Teplota samovznietenia: neuvádza sa 
 Teplota rozkladu: neuvádza sa 
 Viskozita: neuvádza sa 
 Výbušné vlastnosti: neuvádza sa 
 Oxida né vlastnosti: neuvádza sa 
 

9.2.  Iné informácie 
 Obsah prchavých látok (VOC) 0.123 kg/kg 
 TOC 0.07 kg/kg 
 Sušina 27 % obj. 
 Max. obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie 129 g/l 
 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita   
 
10.1.  Reaktivita 



 
KARTA BEZPE NOSTNÝCH ÚDAJOV 

pod a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) . 1907/2006(REACH) 

LUXOL LAK NA PARKETY lesk,mat 
   

 

Strana: 5/8 

 

 

 Pri normálnom spôsobe použitia nedochádza k nebezpe nej reakcii s alšími látkami. 
 

10.2.  Chemická stabilita 
 Pri normálnom spôsobe použitia je zmes stabilná, nedochádza k rozkladu. 
 

10.3.  Možnos  nebezpe ných reakcií 
 Nie sú známe. 
 

10.4.  Podmienky, ktorým sa treba vyhnú  
 Zdroje zapálenia, nízke a vysoké teploty. Chráni  pred mrazom. 
 

10.5.  Nekompatibilné materiály 
 Chrá te pred silnými kyselinami a zásadami, ako aj oxida nými inidlami. Zabráni sa tým vzniku nebezpe nej 

exotermickej reakcii. 
 

10.6.  Nebezpe né produkty rozkladu 
 Pri normálnom spôsobe použitia nevznikajú. Pri vysokých teplotách a pri požiari vznikajú nebezpe né látky, ako 

napr. oxid uho natý, oxid uhli itý. 
 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
 
11.1.  Informácie o toxikologických ú inkoch 
 

 Akútna toxicita: 
  Pre prípravok nie sú žiadne toxikologické údaje k dispozícii.   
 

 Dráždivos : 
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
 

 Poleptanie/Žieravos : 
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
 

 Senzibilizácia: 
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
 

 Toxicita po opakovanej dávke: 
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
 

 Karcinogenita: 
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
 

 Mutagenita: 
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
 

 Reproduk ná toxicita: 
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené. 
 

 alšie údaje: 
 Nie sú známe. 
 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 
 
12.1.  Toxicita 

 Pre prípravok nie sú žiadne toxikologické údaje k dispozícii. Nenechajte produkt uniknú  do kanalizácie a do 
vodných zdrojov. 

 

12.2.  Perzistencia a degradovate nos  
 Nie je uvedená. 
 

12.3.  Bioakumula ný potenciál 
 Nie je uvedený. 
 

12.4.  Mobilita v pôde 
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 Nie je uvedená. 
 

12.5.  Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
 Zmes neobsahuje takto identifikované látky. 
 

12.6.  Iné nepriaznivé ú inky 
 Neuvádza sa. 
 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškod ovaní 
 
13.1.  Metódy spracovania odpadu 

 

Postupujte pod a predpisov o zneškod ovaní zvláštnych odpadov na zaistenej skládke pre tieto odpady alebo v 
spa ovacom zariadení pre nebezpe né odpady. Nepoužitý výrobok a zne istený obal uloži  do ozna ených nádob pre 
zber odpadu a da  k odstráneniu oprávnenej osobe k odstráneniu odpadu (špecializovanej firme), ktorá má 
oprávnenie na túto innos . Nepoužitý výrobok nevylieva  do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so 
zbytkami odovzda  v zberne nebezpe ného odpadu. Prázdne obaly je možné energeticky využi  v spa ovni odpadov 
alebo uklada  na skládke príslušného zaradenia.  

 

 Materiál/zmes/zvyšky: 

 Druh odpadu Názov odpadu Kategórie 
odpadu 

 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 
 

 Zne istený obalový materiál: 

 Druh odpadu Názov odpadu Kategórie 
odpadu 

 15 01 04 Obaly z kovu O 
 

Nebezpe enstvo pri zaobchádzaniu s prebytkami lebo odpadmi (vznikajúcimi pri predpokladanom použitiu) 

 
Nebezpe enstvo kontaminácie životného prostredia, postupujte pod a zákona . 223/2001 Z.z. o odpadoch, v 
platnom znení, a pod a prevádzacích predpisov o zneškod ovaní odpadov. Pri rozliatí a následnej absorpcii zmesi 
odpad likvidujte pod a kódov odpadu 080118, 080120 a 150203. 

Právne predpisy o odpadoch 

 

Zákon NR SR . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Vyhláška MŽP SR 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení zmien a doplnkov. 
Vyhláška MŽP SR 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov. 

 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
 
14.1.  íslo OSN 
 

 - 
 

14.2.  Správne expedi né ozna enie OSN 
 

 - 
 

14.3.  Trieda(-y) nebezpe nosti pre dopravu 
 

 - 
 

14.4.  Obalová skupina 
 

 - 
 

14.5.  Nebezpe nos  pre životné prostredie 
 

 - 
 

14.6.  Osobitné bezpe nostné opatrenia pre užívate a 
 

 Nie sú uvedené. 
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14.7.  Doprava hromadného nákladu pod a prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC 
 Neuvedená. 
 

ODDIEL 15: Regula né informácie 
 
15.1.  Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpe nosti, zdravia a životného 
prostredia  
 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 z 18. decembra 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) . 793/93 a nariadenia Komisie (ES) . 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) . 1272/2008 zo d a 16. decembra 2008 o klasifikácii, ozna ovaní a 
balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) . 1907/2006 
v platnom znení. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, ozna ovaní 
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) . 1907/2006 v platnom znení. 
Smernice 67/548/EHS v platnom znení a 1999/45/ES v platnom znení. 

 

 Nariadenie vlády SR . 355/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
chemickým faktorom pri práci. 
Nariadenie vlády SR . 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou s 
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci. 
Vyhláška MV SR 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpe nosti pri manipulácii a skladovaní 
hor avých kvapalín, ažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živo íšnych tukov a olejov v znení neskorších 
predpisov. 

 Nariadenie vlády SR . 46/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašova e. 
 Zákon NR SR . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

15.2.  Hodnotenie chemickej bezpe nosti 
 Pre látku/zmes nebolo urobené posúdenie chemickej bezpe nosti. 
 

ODDIEL 16: Iné informácie 
 
Zmeny v karte bezpe nostných údajov 
 Prvá verzia. 
 

 alebo legenda k skratkám a akronymom 
 ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpe ných vecí 
 CAS Jednozna ný numerický identifikátor pre chemické látky 
 ES (EINECS) Existujúce látky (Európsky zoznam existujúcich komer ných chemických látok) 
 ICAO Medzinárodná organizácia civilného letectva/Medzinárodná asociácia leteckej prepravy 
 IMDG Medzinárodný námorný zákon o nebezpe ných veciach 
 NPEL Najvyšší prípustný expozi ný limit chemického faktora v pracovnom ovzduší 
 PBT Perzistentný, bioakumulovate ný a toxický 
 RID Poriadok pre medzinárodnú železni nú prepravu nebezpe ného tovaru 
 vPvB Ve mi perzistentný a ve mi bioakumulovate ný 
 

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov 

 Tu uvedené informácie vychádzajú z našich najlepších znalostí a sú asnej legislatívy. Karta bezpe nostných údajov 
bola alej spracovaná na základe originálnej karty bezpe nostného listu poskytnutej výrobcom. 

 

Zoznam relevantných R-viet, výstražných upozornení, bezpe nostných viet a/alebo bezpe nostných upozornení 
 -  
 

Rady týkajúce sa školení 
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Zoznámi  pracovníkov s odporú aným spôsobom použitia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou 
a zakázanou manipuláciou s zmesou. Výrobok nesmie by  použitý k inému ú elu, ako je uvedené v karte 
bezpe nostných údajov (bod 1.2.). Užívate  je zodpovedný za dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov na 
ochranu zdravia a životného prostredia. 

 
 

 Prehlásenie: 

 

Karta bezpe nostných údajov obsahuje údaje pre zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú sú asnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Dodávate  nie je zodpovedný za akéko vek poškodenie, ktoré môže by  spôsobené 
nesprávnym použitím zmesi. Akéko vek úpravy karty bezpe nostných údajov bez súhlasu odborne spôsobilej osoby 
sú zakázané. 

 


