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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 

v súlade s nariadením (ES) 1907/2006 

Dátum vydania: 31.05.2013r. 

Posledná aktualizácia: 22.02.2016r. 

Verzia: 3.0 

 

 
 

 
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a identifikácia závodu/spoločnosti 

1.1. Identifikátor výrobku: 
Obchodný názov 

OPTYSIL 
1.2. Podstatné identifikované použitia látky alebo zmesi ako aj neodporúčané použitia: Stimulátor 

rastu rastlín. 

Neodporúčané použitia: iné než odporúčané 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: 
Názov alebo obchodný názov: INTERMAG sp. z o. o. 

Adresa: Al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, Poľsko 
Telefón: +48 32 6455900 
Fax: +48 32 6427044 

E-mailová adresa: intermag@intermag.pl 
E-mailová adresa kompetentnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: msds@intermag.pl 

1.4. Tiesňové telefónne číslo: Národné Toxikologické Informačné Centrum, Limbová 5, 83305 Bratislava a non-stop 
linku: +421 2 5477 4166, +421 611 166 066. 

 

ODDIEL 2: Identifikácia ohrození a nebezpečenstiev 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi: 

 

Nie je klasifikované ako nebezpečné. 
 

2.2. Prvky označenia: 
Piktogramy: žiadne 

Text výstrahy: žiadne 

Výstražné upozornenia (H-vety): žiadne 

Ochranné prostriedky (P-vety): žiadne 

2.3. Iné nebezpečenstvá a ohrozenia: Zmes nespĺňa kritéria PBT alebo vPvB v súlade s prílohou 

XIII. 

 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
3.2. Zmesi: vodný roztok 

 

Zmes neobsahuje zložky klasifikované ako látky predstavujúce ohrozenie v zmysle platných predpisov, 
a to vo vyšších alebo rovných koncentráciách než príslušné limitné hodnoty, ani zložky, pre ktoré boli 

stanovené prípustné úrovne koncentrácie na pracovisku. 

 

Nakoľko sú vymenované nebezpečné zložky, význam H-viet je uvedené v 16. oddiely karty 

bezpečnostných údajov. 
 

ODDIEL 4: Prostriedky prvej pomoci 

4.1. Opis prostriedkov prvej pomoci: Ak sa objavia zdravotné problémy, alebo v prípade pochybností, vždy 
môžete požiadať o zdravotnícku pomoc, pričom je potrebné predstaviť informácie uvedené v tejto karte 
bezpečnostných údajov. 

Dýchacie cesty: Prerušte prácu a poškodeného vyveďte na čerstvý vzduch. 

 V prípade straty vedomia udržiavajte priechodnosť dýchacích 
ciest. 

Kontakt s pokožkou: Umyte znečistenú pokožku mydlovou vodou. Vyzlečte kontaminovaný 

odev. 

 
Kontakt s očami: Ak poškodený nosí kontaktné šošovky, keď je to možné, pred 
vyplachovaním očí ich odstráňte. 

 Čo najrýchlejšie a čo najdôkladnejšie preplachujte čistou 

tečúcou vodou, pričom viečka udržiavajte otvorené približne 
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15 min. V prípade, ak podráždenie neustupuje, vyhľadajte 

lekársku pomoc – očného lekára. 
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Perorálne: Prepláchnite ústa vodou. V žiadnom prípade osobe, ktorá je v 

bezvedomí, nepodávajte niečo perorálne. Nevyvolávajte zvracanie. 

4.2. Najdôležitejšie akútne a chronické objavy a dôsledky expozície: žiadne dostupné údaje 

4.3. Pokyny týkajúce sa každej okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho zaobchádzania s poškodeným: 

Rozhodnutie o spôsobe udelenia pomoci prijíma lekár po dôkladnom posúdení stavu 
poškodeného. 

 

ODDIEL 5: Postup v prípade požiaru 

5.1. Hasiace prostriedky: CO2, peny, rozptýlená voda a iné hasiace prostriedky vhodné na hasenie 

materiálov, ktoré horia okolo výrobku. 
Nevhodné hasiace prostriedky: neznáme. 

5.2. Zvláštne ohrozenia súvisiace s látkou alebo zmesou: Nehorľavý výrobok v normálnych 

podmienkach. Produkty rozkladu a horenia zmesi môžu byť toxické. 

5.3. Informácie pre hasičov: Používajte dýchací prístroj a kompletný ochranný odev. Zvyšky po požiari 

musia byť odstránené v súlade s platnými predpismi. Zabráňte, aby kontaminovaná hasiaca voda 
prenikla do podzemných alebo povrchových vôd. 

 
ODDIEL 6: Postup v prípade nezamýšľaného uvoľnenia do prostredia 

6.1.  Individuálne ochranné prostriedky, ochranné vybavenie a procedúry v prípade havárií: 
Poinformujte okolie o havárii; z miesta ohrozenia vyveďte všetky osoby, ktoré sa nepodieľajú na 

likvidácii havárie; v prípade potreby nariaďte evakuáciu. Zabráňte priamemu dlhodobému 

kontaktu s unikajúcou kvapalinou. Zabráňte vdychovaniu pár/hmiel/rozprášenej kvapaliny. V 
prípade úniku v uzatvorenom priestore, zabezpečte dostatočné účinné vetranie. Používajte 

osobné ochranné prostriedky (respirátor s filtrom typu A, ochranné rukavice napr. neoprénové 
alebo nitrilové, tesné ochranné okuliare, ochranný odev). 

6.2. Prostriedky opatrnosti v oblasti ochrany životného prostredia: Ak je to možné a bezpečné, 
zlikvidujte alebo obmedzte únik (zatesnite, zatvorte ventil alebo rúru ktorou uniká tekutina, 

poškodený obal vložte do núdzového havarijného obalu). Obmedzte šíreniu unikajúcej látky 

obkolesením miesta úniku, postavením hrádze. Zabráňte preniknutiu výrobku do kanalizácie, do 
podzemných a povrchových vôd, ako aj do pôdy. 

6.3. Metódy a materiály predchádzajúce rozširovaniu sa kontaminácii a slúžiace do odstraňovania 
kontaminácie:: V prípade úniku veľkého množstva výrobku – miesto, v ktorom sa hromadí 

kvapalina, obkoleste, a zhromaždenú kvapalinu odčerpajte. Pri malých únikoch uniknuté 

kvapalinu pozbierajte. Zvyšky spláchnite veľkým množstvom vody. Vzniknutý roztok použite na 
hnojenie alebo odovzdajte na likvidáciu. 

6.4. Vzťahy k iným oddielomi: Osobné ochranné prostriedky sú opísané v oddiely 8. 

Odstráňte podľa pokynov uvedených v 13. diely. 
 

ODDIEL 7: Manipulácia s látkami a zmesami, a ich skladovanie 

7.1. Bezpečnostné prostriedky týkajúce sa bezpečnej manipulácie: Nejedzte – v prípade požitia, 

obráťte sa na lekára. Predchádzajte styku s pokožkou a s očami. V prípade zasiahnutia očí – 

prepláchnite veľkým množstvom vody a obráťte sa na lekára. Používajte osobné ochranné 
prostriedky. Dodržujte zásady hygieny. 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania, v tom informácie týkajúce sa všetkých vzájomných 
nekompatibilít: Skladujte v tesne uzatvorených originálnych baleniach v chladných dobre 

vetraných miestnostiach. 

7.3. Špeciálne koncové použitie/-ia: hnojivo 
 

Oddiel 8: Kontrola Expozície / Prostriedky Osobnej Ochrany 
8.1. Parametre týkajúce sa kontroly: 

Maximálne prípustné koncentrácie (aerosól): NDS nestanovené 

STEL nestanovené 

(podľa nariadenia ministra rodiny a sociálnych vecí PR z 6. júna 2014, Z. z. PR 2014 pol. 817) 
 

ZAMESTNANCI 
DNEL/DMEL dermálne: žiadne dostupné údaje 

DNEL/DMEL inhalačne: žiadne dostupné údaje 

SPOTREBITELIA 
DNEL/DMEL dermálne: žiadne dostupné údaje 

DNEL/DMEL inhalačne: žiadne dostupné údaje 
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DNEL/DMEL perorálne žiadne dostupné údaje 

PNEC pre sladkovodné prostredie: žiadne dostupné údaje  

PNEC pre morské prostredie: žiadne dostupné údaje  

PNEC pre vodné prostredie (pravidelné uvoľňovanie): žiadne dostupné 
údaje  

PNEC STP: žiadne dostupné údaje 
PNEC pre prostredie kalu (sladká voda): žiadne dostupné údaje  

PNEC pre prostredie kalu (slaná voda): žiadne dostupné údaje  
PNEC pre vzduch:  žiadne dostupné údaje 

PNEC pre prostredie pôdy: žiadne dostupné údaje 

 
Odporúčania týkajúce sa postupu monitorovania obsahu nebezpečných zložiek vo vzduchu – 
metodika meraní: 
- nariadenie ministra zdravia z 2. februára 2011 o skúškach a meraniach faktorov škodlivých pre zdravie na 
pracovisku (Z. z. PR č. 33 pol. 166)  

- PN-89/Z-01001/06. 

Ochrana čistoty vzduchu. Názvy, definície a jednotky. Terminológia týkajúca sa testovania kvality 
vzduchu na pracovisku: 

-PN Z-04008-7:2002. Ochrana čistoty vzduchu. Odober vzoriek. Zásady odberu vzoriek vzduchu na 

pracovisku a interpretácia výsledkov. 

-PN-EN-689: 2002. Vzduch na pracovisku – pokyny týkajúce sa posudzovania inhalačnej expozície na 
chemické faktory porovnaním s prípustnými hodnotami a stratégia meraní. 

Pozor: Keď je koncentrácia látky stála a známa, osobné ochranné prostriedky vyberte zohľadňujúc 
koncentráciu látky, aká je na danom pracovisku, trvanie expozície, ako aj činnosti, ktoré vykonáva 

daný zamestnanec. 

V havarijnej situácii, ak koncentrácia látky na pracovisku nie je známa, používajte osobné ochranné 
prostriedky s najvyššou odporúčanou triedou ochrany 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby používané osobné ochranné prostriedky, pracovný odev 
a obuv, mali ochranné vlastnosti, a tiež je povinný zabezpečiť ich náležité pranie, údržbu, opravu a 

dezinfekciu. 

Odporúčané vstupné a pravidelné kontroly zamestnancov musia byť vykonané v súlade s nariadením 
ministra zdravia a sociálnych vecí z 30. mája 1996 o vykonávaní lekárskych vyšetrení zamestnancov, 

rozsahu preventívnej zdravotníckej starostlivosti o zamestnancov, ako aj o lekárskych posudkoch 

vydávaných na ciele stanovené v Zákonníku práce (Z. z. PR č. 69/1996 pol. 332, v znení neskorších 
predpisov, Z. z. PR č. 37/2001 pol. 451). 
8.2. Kontrola expozície: 

Používané osobné ochranné prostriedky musia spĺňať požiadavky nariadenia ministra 

hospodárstva z 21. decembra 2005 o podstatných požiadavkách na osobné ochranné prostriedky 
(Z. z. PR 2005 č. 259 pol. 2173). 

8.2.1. Vhodné technické kontrolné prostriedky: všeobecná ventilácia 

8.2.2. Individuálne ochranné prostriedky, také ako individuálne ochranné vybavenie 

8.2.2.1. Ochrana očí alebo tváre: ochranné okuliare 
8.2.2.2. Ochrana pokožky: 

Ochrana rúk: ochranné rukavice s časom rezistencie ≥ 8 hodín napr. z 
nitrilového kaučuku (hrúbka 0,35 mm) alebo z 

polyvinylchloridu (hrúbka 0,5 mm) 
Iné: ochranný odev 
8.2.2.3. Ochrana dýchacích ciest: V normálnych podmienkach, pri dostatočnom vetraní, nie sú 

nevyžadované. 

8.2.2.4. Tepelné ohrozenia a riziká: nevyžadované 
8.2.3. Kontrola environmentálnej expozície: Zabráňte úniku veľkého množstva výrobku do životného 

prostredia. 

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 

Vzhľad: kvapalina, tmavohnedá 
Pach: skoro bez zápachu 

Prah pachu: žiadne dostupné údaje 
pH: 6,0 ± 0,5 (w 20°C) 

Teplota topenia/mäknutia: žiadne dostupné údaje 
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Začiatočná teplota varu a rozsah varu: žiadne dostupné údaje  

Teplota vznietenia: žiadne dostupné údaje 

Rýchlosť vyparovania: žiadne dostupné údaje  
Horľavosť (pevného telesa, plynu): netýka sa 

Horná hranica horľavosti: žiadne dostupné údaje  
Dolná hranica horľavosti: žiadne dostupné údaje 
Tenzia pár: žiadne dostupné údaje 

Hustota pary: žiadne dostupné údaje 
Relatívna hustota: 1 200 ±50 kg/m3 (pri +20 ˚C) 

Rozpustnosť: vo vode úplná 

Súčiniteľ rozdelenia: n-oktanol/voda: žiadne dostupné údaje  

 Teplota samovznietenia: žiadne dostupné údaje 
Teplota rozkladu: žiadne dostupné údaje 
Viskozita: žiadne dostupné údaje 

Výbušné vlastnosti: zmes nie je výbušná 
Oxidujúce vlastnosti: zmes nie je oxidujúca 

9.2. Iné informácie: žiadne 
 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 
10.1. Reaktivita: Môže reagovať s kyselinou fluorovodíkovou a silnými zásadami. 
10.2. Chemická stabilita: Výrobok je v normálnych podmienkach stabilný. 

10.3. Možnosť výskytu nebezpečných reakcií: žiadne dostupné údaje 
10.4. Podmienky, ktorým sa vyhýbajte: Nie sú dostupné údaje. 

10.5. Materiály nekompatibilné: Kyselina fluorovodíková a silné zásady. 

10.6. Nebezpečné výrobky rozkladu: V normálnych podmienkach používania sa nevytvárajú 

nebezpečné produkty rozpadu. Pod vplyvom vysokej teploty dochádza k rozkladu, pričom sa 
uvoľňuje oxid uhoľnatý/oxid uhličitý. 

 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
11.1. Informácie týkajúce sa toxikologických účinkov: 

11.1.1. Intenzívna toxicita: Na základe dostupných údajov, nespĺňa klasifikačné kritériá. 

11.1.2. Dráždivé/žieravé pôsobenie na kožu: Na základe dostupných údajov, nespĺňa klasifikačné 

kritériá. 

11.1.3. Vážne poškodenie očí/dráždivé pôsobenie na oči: Na základe dostupných 
údajov, nespĺňa klasifikačné kritériá. 

11.1.4. Pôsobenie alergizujúce na dýchacie cesty alebo kožu: Na základe dostupných údajov, nespĺňa 

klasifikačné kritériá. 

 

11.1.5. Mutagénne pôsobenie na reprodukčné bunky: Na základe dostupných údajov, nespĺňa 

klasifikačné kritériá. 

11.1.6. Karcinogénne účinky: Na základe dostupných údajov, nespĺňa 
klasifikačné kritériá. 

11.1.7. Negatívny účinok na reprodukciu: Na základe dostupných údajov, nespĺňa klasifikačné 

kritériá. 
11.1.8. Toxický účinok na cieľové orgány – jednorazová expozícia: Na základe dostupných 

údajov, nespĺňa klasifikačné kritériá. 
 

11.1.9. Toxický účinok na cieľové orgány – opakovaná expozícia: Na základe dostupných údajov, 

nespĺňa klasifikačné kritériá. 
11.1.10. Nebezpečenstvá pri vdýchnutí:: Na základe dostupných údajov, nespĺňa klasifikačné 

kritériá. 
11.1.11. Iné informácie: žiadne 

 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1. Toxicita: Na základe dostupných údajov, nespĺňa klasifikačné kritériá. 
12.2. Stálosť a odbúrateľnosť: Nie sú dostupné údaje 
12.3. Schopnosť biologickej akumulácie: Nie sú dostupné údaje 

12.4. Mobilita v pôde: Nie sú dostupné údaje 
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB: nespĺňa klasifikačné kritéria PBT a vPvB 

12.6. Iné škodlivé následky: Zabráňte preniknutiu veľkých množstiev výrobku do 
kanalizácie a vôd. 
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ODDIEL 13: Odstraňovanie odpadov 
13.1.   Metódy zneškodňovania odpadov: 

Zmes v žiadnom prípade nevyhadzujte do netriedeného, komunálneho odpadu. Zabráňte znečisteniu 
podzemných a povrchových vôd. Neskladujte na komunálnych smetiskách. Rozvážte možnosť využitia. 

Recykláciu alebo likvidáciu odpadového výrobku vykonávajte v súlade s platnými predpismi. 
Opätovné získanie/recyklácia/likvidácia odpadových balení sa musí vykonať v súlade s platnými 

predpismi. Iba úplne vyprázdnené balenia sa môžu odovzdať na recykláciu. Nemiešajte s inými 

odpadmi. 

 

ODDIEL 14: Informácie týkajúce sa prepravy 

14.1. Číslo UN (číslo OSN): žiadne 
14.2. Správny prevozný názov UN: nepodlieha 
14.3. Trieda(-y) ohrozenia v doprave: nepodlieha 

14.4. Obalová skupina: žiadne 
14.5. Ohrozenia pre životné prostredie: Výrobok nepredstavuje ohrozenie. 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľov: netýka sa. 
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II. k dohovoru MARPOL a kódexu IBC: 

nepodlieha 

 

ODDIEL 15: Informácie Týkajúce Sa Právnych Predpisov 

 

15.1. Právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia špecifické pre 
látku alebo zmes 

Zákon z 25. februára 2011 o chemických látkach a ich zmesiach (Z. z. PR č. 63 pol. 322, v znení neskorších 
predpisov). 
 
Nariadenie ministra zdravia PR z 10. augusta 2012 o kritériách a spôsobe klasifikácie chemických látok 
a ich zmesí (Z. z. PR pol. 1018/2012). 
 
Nariadenie ministra zdravia PL z 20. apríla 2012 o značení nebezpečných chemických látok a nebezpečných 
zmesí, ako aj niektorých zmesí (Z. z. PR 2012/445). 
 

Nariadenie Ministra práce a sociálnych vecí PR z 6. júna 2014 o najvyšších prípustných 
koncentráciách škodlivých látok pre zdravie na pracovisku (Z. z. PR 2014 pol. 817). 
Zákon o odpadoch z 14. decembra 2012 (Z. z. PR 2013 pol. 21). 
Zákon z 11. mája 2001 o nakladaní s obalmi a s odpadmi z obalov (Z. z. PR č. 63 pol. 638, v znení neskorších 
predpisov). 
 
Nariadenie ministra životného prostredia PR z 27. septembra 2001 o katalogizácii odpadov (Z. z. PR č. 
112 pol. 1206). 
 
Nariadenie ministra hospodárstva PR z 21. decembra 2005 o základných požiadavkách na osobné 
ochranné prostriedky (Z. z. PR č. 259 pol. 2173). 

 

Nariadenie ministra zdravia PR z 2. februára 2011  o skúškach a meraniach faktorov škodlivých 
pre zdravie na pracovisku (Z. z. PR č. 33 pol. 166). 
Vyhlásenie vlády PR z 23. marca 2011 o nadobudnutí platnosti zmien prílohy A a prílohy B 
Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov (ADR), ktorá bola 
uzatvorená v Ženeve 30. septembra 1957 (Z. z. č. 110 pol. 641). 
1272/2008/ES Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES, ako aj o zmene 
nariadenia (ES) č. 1907/2006. 
790/2009/ES Nariadenie Komisie z 10. augusta 2009 prispôsobujúce vedecko-technickému pokroku 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí. 
2015/830/ES Nariadenie Komisie z 28. mája 2015 o zmene a doplnení nariadenia (ES) 1907/2006 
Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 
(REACH). 
2008/98/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 19. novembra 2008 o odpadoch a o zrušení 
platnosti niektorých smerníc. 
94/62/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 1994 o obaloch a baleniach, ako aj o 
odpadoch z obalov a balení. 
 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti:   nebolo vykonané 
 



OPTYSIL 7/6  

ODDIEL 16: Iné informácie 

 
Údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sa týkajú iba uvedeného výrobku a zodpovedajú 

našim aktuálnym vedomostiam a skúsenostiam, avšak nemusia byť vyčerpávajúce. Za používanie v 
zmysle platných predpisov zodpovedá používateľ. 
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Verzia: 3.0. 

Zmeny: Prispôsobenie karty podľa požiadaviek nariadenia Komisie ES 2015/830. 

 

Pokyny týkajúce sa školenia: 

Školiť v súlade s platnými predpismi, tzn.: BOZP, protipožiarne predpisy, predpisy o obaloch, predpisy 
o odpadoch, predovšetkým zohľadňujúc ochranu zdravia, bezpečnosti a prírodného prostredia. 

 

Výkaz H-viet: žiadne 

Vysvetlenie skratiek a akronymov 

Met. Corr. – Látka alebo zmes spôsobujúce koróziu kovov 
Acute Tox. – Akútna toxicita 

Skin Corr. – Žieravé pôsobenie na kožu  

Skin Irrit. – Dráždivé pôsobenie na kožu  

Eye Dam. – Vážne poškodenie očí  
Eye Irrit. – Dráždivé pôsobenie na oči 
Resp. Sens. – Alergizujúci účinok na dýchacie cesty 
Skin Sens. – Alergizujúci účinok na kožu 

Muta. – Mutagénne pôsobenie na reprodukčné 

bunky  

Carc. – Karcinogenita 
Repr. – Negatívny vplyv na reprodukciu 

STOT SE – Toxický účinok na cieľové orgány – jednorazová expozícia  

STOT RE – Toxický účinok na cieľové orgány – opakovaná expozícia  
Asp. Tox. – Nebezpečenstvá spôsobené vdychovaním 

Aquatic Acute – Predstavuje ohrozenie pre vodné prostredie, akútne ohrozenie  

Aquatic Chronic – Predstavuje ohrozenie pre vodné prostredie, kat. chronická  
Ozone – Predstavuje ohrozenie pre ozónovú vrstvu 

Lact. – Škodlivý účinok na reprodukciu, dodatočná kategória, vplyv na laktáciu alebo pôsobenie 
TLV – Najvyššia prípustná koncentrácia 
STEL – Najvyššia krátkodobá prípustná koncentrácia 

TLV-C – Prahová hodnota najvyššej prípustnej koncentrácie 
vPvB – (látka) veľmi trvácna a preukazujúca veľmi vysokú schopnosť biologickej akumulácie 

PBT – (látka) trvácna, prejavujúca schopnosť biologickej akumulácie a toxicity 
PNEC – Predpokladaná koncentrácia nespôsobujúca zmeny 

DN(M)EL – úroveň nespôsobujúca zmeny 
LD50 – Dávka, pri ktorej sa pozoruje úhyn 50 % testovaných organizmov 
LC50 – Koncentrácia, pri ktorej sa pozoruje úhyn 50 % testovaných organizmov 

ECX – Koncentrácia, pri ktorej je pozorované X % zmenšenie vzrastu alebo rýchlosti vzrastu 
LOEC – Najnižšia koncentrácia vyvolávajúca následok, ktorý je možné pozorovať. 

NOEL – Najnižšia koncentrácia látky, pri ktorej nie sú pozorované následky. 

RID – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru ADR – 

Európsky dohovor o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov 
IMDG – Medzinárodný námorný kódex o nebezpečných tovaroch 

ICAO/IATA – Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo/Medzinárodné združenie leteckých dopravcov 
ADN – Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných 

cestách 
UVCB – Látky s neznámym alebo s rôznym zložením, komplexné produkty reakcií alebo biologické materiály 

 
Odporúčané obmedzenia používania: žiadne 

Pramene použité pri vytváraní karty bezpečnostných údajov: webové stránky Európskej chemickej 

agentúry (www.echa.eu), 
Karty bezpečnostných údajov surovín, 

webové stránky Kancelárie pre záležitosti chemických látok 

(www.chemikalia.gov.pl) 


