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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Forma produktu : Zmes
Názov produktu : ARDEX SP 20
Výrobný kód : 7652

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

1.2.1. Relevantné identifikované použitia
Hlavná kategória použitia : Stavebné materiály
Údaje o priemyselnom/profesionálnom použití : Vyhradené len pre profesionálne použitie
Použitie látky/zmesi : Primer

1.2.2. Použitia, pred ktorými sa varuje
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ
ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Str. 40
A-3382 Loosdorf - Österreich
T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490
E-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za SDS : produktion@ardex.at

1.4. Núdzové telefónne číslo
Číslo pohotovosti : +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österreich)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Horľavé kvapaliny, kategória 2 H225 
Žieravosť/dráždivosť pre kožu, 
kategória 2

H315 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, 
kategória 2

H319 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – 
jednorazová expozícia, kategória 3, 
omámenie

H336 

Aspiračná nebezpečnosť, kategória 1 H304 
Nebezpečné pre vodné prostredie – 
chronické nebezpečenstvo, kategória 2

H411 

Úplné znenie vyhlásenia H: pozri kapitolu 16

 

Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Veľmi horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže byť smrteľný po 
požití a vniknutí do dýchacích ciest. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2. Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Uviesť dodatočné značenieUviesť dodatočnú(é) klasifikáciu (e) 
Výstražné piktogramy (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Výstražné slovo (CLP) : Nebezpečenstvo
Nebezpečné obsahové látky : Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene <5%, n-Hexan; Kohlenwasserstoffe, 

C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene; Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan; C7-10-
isoalkanes

Výstražné upozornenia (CLP) : H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 - Dráždi kožu.
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

mailto:produktion@ardex.at
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H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, otvoreného ohňa, iskier. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu pár, aerosólov.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranu tváre.
P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, 
lekára.
P331 - Nevyvolávajte zvracanie.

Dodatkové vety : Likvidujte obsah/kontajner podľa regionálnych/národných/medzinárodných/miestnych 
predpisov.

2.3. Iná nebezpečnosť
Ostatné nebezpečenstvá, ktoré si nevyžadujú 
klasifikáciu

: Contact with moisture releases ethanol.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1. Látky
Neuplatňuje sa

3.2. Zmesi

Názov Identifikátor produktu % klasifikácia podľa nariadenia 
(ES) č.1272/2008 [CLP]

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene 
<5%, n-Hexan

(č. Indexu) 921-024-6
(REACH čís) 01-2119475514-35

< 90 Flam. Liq. 1, H224
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene (č. Indexu) 927-510-4
(REACH čís) 01-2119475515-33

< 50 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan (č. Indexu) 931-254-9
(REACH čís) 01-2119484651-34

< 40 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

C7-10-isoalkanes (č. CAS) 90622-56-3
(č.v ES) 292-458-5

10 – 25 Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

tetrabutyl titanate (č. CAS) 5593-70-4
(č.v ES) 227-006-8
(REACH čís) 01-2119967423-xxx

1 – 3 Flam. Liq. 3, H226
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

toluén (č. CAS) 108-88-3
(č.v ES) 203-625-9
(č. Indexu) 601-021-00-3
(REACH čís) 01-2119471310-51

0,1 – 1 Flam. Liq. 2, H225
Repr. 2, H361d
Asp. Tox. 1, H304
STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336

Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16
 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné opatrenia prvej pomoci : Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.
Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných 

problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Po kontakte s kožou sa okamžite umyte vodou a mydlom a hojne vypláchnite. Ak sa objaví 

podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Opatrenia prvej pomoci po požití : Okamžite privolajte lekára. Nesnažiť sa vydáviť. Vypláchnite ústa. Dajte vypiť veľké množstvo 

vody.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy/účinky : Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
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Symptómy/účinky po vdýchnutí : Bolesti hlavy. Dráždi.
Symptómy/účinky po kontakte s pokožkou : Dráždivosť.
Symptómy/účinky po očnom kontakte : Podráždenie očí.
Symptómy/účinky po požití : PO POŽITÍ: Môže viesť k vdýchnutiu do pľúc.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodný hasiaci prostriedok : Oxid dusičitý. Rozprašovaná voda. Pena. hasiaceho prášku.
Nevhodné hasiace prostriedky : tryskajúca voda.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečenstvo požiaru : Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Nebezpečné produkty rozkladu : Možné uvoľnenie toxických dymov. Oxid uhoľnatý. Uhľovodíky.

5.3. Rady pre požiarnikov
Protipožiarne opatrenia : Vodu z hasenia nenechajte vytiecť do odtokov alebo vodných tokov. Vystavené kontajnery 

ochlaďte rozprášením vody alebo vodnou hmlou.
Ochrana pri hasení požiaru : Dýchací samostatný izolačný prístroj. Nádoby vystavené plameňom ochladzujte vodou aj 

vtedy, keď je požiar uhasený. Kompletná ochrana tela.
Iné informácie : Zabráňte, aby požiarna voda prenikla do odtokov alebo vodných tokov. V prípade kontaminácie 

pôdy alebo vodných útvarov informujte príslušné orgány.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Všeobecné opatrenia : Odstráňte akýkoľvek zdroj vznietenia. Zabezpečte vhodné vetranie vzduchom. Noste ochranný 

odev (pozri kapitolu 8).

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo : Pozri časť 8 pokiaľ ide o individuálnu ochranu, ktorú je treba použiť.
Núdzové plány : Vyvetrajte zónu, v ktorej došlo k prevrhnutiu. Žiaden otvorený oheň, žiadne iskrenie. Odstráňte 

akýkoľvek zdroj vznietenia. Vyhnúť sa kontaktu s očami a pokožkou. Rozliateho produktu sa 
nedotýkajte ani po ňom nestúpajte.

6.1.2. Pre pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo : Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Pre viac informácií si pozrite  časť 8: 

"Kontrola expozície/osobná ochrana.".

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Prehraďte a rozlejte. Zabráňte, aby sa výrobok dostal do kanalizácie a verejného vodovodu.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Čistiace procesy : Zozbierať pomocou materiálu sajúceho kvapalinu (napríklad piesok, kremelina, pojivá kyseliny 

alebo univerzálne pojivá). Odstráňte v súlade so zákonnými predpismi.
Iné informácie : Nasiaknuté materiály alebo pevné zvyšky odstráňte v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pre viac informácií pozri časť 13. Pozri časť 8.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Dodatočné nebezpečenstvá pri spracovaní : Hustejšie pary ako vzduch. Dbajte na adekvátnu ventiláciu.
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 
zaobchádzanie

: Použite zariadenie, ktoré nepodporuje horenie. Uzemnite/upevnite nádobu a plniace 
zariadenie. Používajte iba neiskriace prístroje. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom 
statickej elektriny. V kontajneri sa môžu kumulovať horľavé výpary. Uchovávajte mimo dosahu 
tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste individuálne 
ochranné vybavenie. Preventive skin protection is recommended. Dbajte na adekvátnu 
ventiláciu. Vyhnúť sa kontaktu s očami a pokožkou.

Hygienické opatrenia : Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani 
nefajčite. Po každej manipulácii umyť ruky. Preventive skin protection is recommended.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Technické opatrenia : Skladovací povrch musí byť nepremokavá a vybavená tak, aby spĺňala funkciu záchytného 

koryta. Zabráňte prieniku do pôdy. Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
Podmienky skladovania : Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Nekompatibilné produkty : Oxidačný činiteľ.
Teplo a zdroj vznietenia : Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
Skladový priestor : Skladujte na suchom a chladnom mieste. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
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7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

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

toluén (108-88-3)
EU Miestny názov Toluene
EU IOELV TWA (mg/m³) 192 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm
EU IOELV STEL (mg/m³) 384 mg/m³
EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm
EU Poznámky Skin
Rakúsko Miestny názov Toluol
Rakúsko MAK (mg/m³) 190 mg/m³
Rakúsko MAK (ppm) 50 ppm
Rakúsko MAK Krátkodobá hodnota (mg/m³) 380 mg/m³ (4x 15(Miw) min)
Rakúsko MAK Krátkodobá hodnota (ppm) 100 ppm (4x 15(Miw) min)
Rakúsko Poznámka (AT) H. Fortpflanzungsgefährdend: d

Limitné hodnoty vystavenia pre ostatné komponenty
ethanol (64-17-5)

Rakúsko Miestny názov Ethanol

Rakúsko MAK (mg/m³) 1900 mg/m³

Rakúsko MAK (ppm) 1000 ppm

Rakúsko MAK Krátkodobá hodnota (mg/m³) 3800 mg/m³ (3x 60(Mow) min)

Rakúsko MAK Krátkodobá hodnota (ppm) 2000 ppm (3x 60(Mow) min)

8.2. Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie:

Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska.

Individuálne ochranné zariadenie:

Ochranné okuliare (EN 166:2001).

Materiálny na ochranný odev:

Podmienka Materiál Norma

Noste ochranný odev a vhodné rukavice EN 340

Ochrana rúk:

Ochranné rukavice

druh Materiál Priepustnosť Hrúbka (mm) Prenikanie Norma

Butylová guma 6 (> 480 minút), 
Dodržujte, prosím, 
pokyny týkajúce sa 
priepustnosti a času 
prieniku, ktoré 
poskytuje výrobca

0,7 Poraďte sa s 
dodávateľom/výrobco
m

EN ISO 374

Ochrana očí:

druh Použitie Charakteristiky Norma

Bezpečnostné tesniace okuliare S bočnými ochrannými štítmi EN 166

Ochrana pokožky a očí:

Noste vhodný ochranný odev
 
Ochrana dýchania:

Používajte ochranu dýchacích ciest. Zabezpečte vhodné vetranie
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Zariadenie Typ filtra Podmienka Norma

Filtračný kombinovaný ochranný 
dýchací prístroj so (proti plynový + 
s ochranou proti časticiam) so 
špecifickým zásobníkom

Typ AX - organické zlúčeniny s 
nízkou teplotou varu (< 65 ° C)

krátkodobý EN 14387

 

 
Ochrana pred tepelným nebezpečenstvom:

Bez špecifického určenia.

Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia:

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte akémukoľvek prieniku do odpadov alebo vodných tokov.

Kontrola vystavenia spotrebiteľa:

Tehotné ženy sa musia vyhýbať vdýchnutiu produktu alebo kontaktu s pokožkou.

Iné informácie:

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Plyn/paru/aerosóly nevdychujte. Pred pracovnými 
prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky.

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

 

Výzor : Tekuté skupenstvo.
Farba : Bezfarebný.

 

Čuch : charakteristika.
 

Prah zápachu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

pH : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Relatívna rýchlosť odparovania 
(butylacetátom=1)

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Bod tavenia / oblasť topenia : Neuplatňuje sa
 

Bod tuhnutia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Bod varu : > 59 °C
 

Bod vzplanutia : -25 °C
 

Teplota samovznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Teplota rozkladu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Horľavosť (pevná látka, plyn) : > 200 °C
Neuplatňuje sa
 

Tlak pary : ≈ 4 kPa (20°C)
 

Relatívna hustota pár pri 20 °C : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Relatívna hustota : ≈ 0,7
 

Rozpustnosť : prakticky nerozpustný.
 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow)

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Viskozita, kinematický : 20,5 mm²/s
 

Viskozita, dynamický : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Explozívne vlastnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Vlastnosti podporujúce horenie : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Limity výbušnosti : ≈ 1 vol %
 

9.2. Iné informácie
Koncentrácia VOC : > 90 %

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Veľmi horľavá kvapalina a pary.

10.2. Chemická stabilita
Stabilné za normálnych podmienok.



ARDEX SP 20
Karta bezpečnostných údajov
podľa Vyhlášky (EÚ) 2015/830

5.5.2020 AT - sk 6/10

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Výpary môžu tvoriť výbušnú zmes so vzduchom. Prchavé komponenty tvoria horľavú zmes spolu so vzduchom. Nečistené balenia. Možné tvorenie 
nebezpečných zmesí plynov/pár.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Vyhýbajte sa kontaktu s horúcimi plochami. Teplo. Žiaden otvorený oheň, žiadne iskrenie. Odstráňte akýkoľvek zdroj vznietenia.

10.5. Nekompatibilné materiály
Oxidačný činiteľ.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Flammable gases. Contact with moisture releases ethanol.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

C7-10-isoalkanes (90622-56-3)
LD50 orálne potkan > 5000 mg/kg (Rat, Literature study, Oral)
LD50 dermálne králik > 3160 mg/kg (Rabbit, Literature study, Dermal)
CL50 vdýchnutie u potkana (ppm) 4240 ppm (4 h, Rat, Literature study, Inhalation)

tetrabutyl titanate (5593-70-4)
LD50 orálne potkan > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti (OECD 423: Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method, 

14 day(s), Rat, Female, Read-across, Oral)

toluén (108-88-3)
LD50 orálne potkan 5580 mg/kg telesnej hmotnosti (Equivalent or similar to EU Method B.1: Acute Toxicity (Oral), 

Rat, Male, Experimental value, Oral (one dose), 7 day(s))
LD50 dermálne králik > 5000 mg/kg telesnej hmotnosti (Other, 24 h, Rabbit, Male, Experimental value, Dermal)
LC50 inhalácia potkan (mg/l) 25,7 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male, Experimental value, 

Inhalation (vapours))
Poleptanie kože/podráždenie kože : Dráždivý
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Dráždivý
Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Mutagenita zárodočných buniek : Nie je podstatné
Karcinogenita : Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Reprodukčná toxicita : Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 
jednorazová expozícia

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

dodatočné pokyny : Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 
opakovaná expozícia

: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (pri vdýchnutí).

Aspiračná nebezpečnosť : v<20,5 mm ²/s (40°C)
dodatočné pokyny : Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

ARDEX SP 20 
Viskozita, kinematický 20,5 mm²/s

 

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
Ekológia - všeobecne : Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

tetrabutyl titanate (5593-70-4)
LC50 ryby 1 1740 mg/l (US EPA, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh water, Weight of 

evidence)
EC50 Dafnia 1 1983 mg/l (DIN 38412-11, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Weight of 

evidence, Locomotor effect)
ErC50 (riasy ) 225 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 96 h, Pseudokirchneriella subcapitata, 

Static system, Fresh water, Weight of evidence)

toluén (108-88-3)
LC50 ryby 1 5,5 mg/l (96 h, Oncorhynchus kisutch, Flow-through system, Fresh water, Experimental value)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
ARDEX SP 20 
Perzistencia a degradovateľnosť Nie sú k dispozícii žiadne dáta.
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C7-10-isoalkanes (90622-56-3)
Perzistencia a degradovateľnosť Biodegradability in water: no data available.

tetrabutyl titanate (5593-70-4)
Perzistencia a degradovateľnosť Readily biodegradable in water.

toluén (108-88-3)
Perzistencia a degradovateľnosť Biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water.
Potreba kyslíka biochemického pôvodu (BOB) 2,15 gram kyslíka na gram látky
Chemická požiadavka na kyslík (DCO) 2,52 gram kyslíka na gram látky
ThOD 3,13 gram kyslíka na gram látky
DBO (% z DThO) 0,69

12.3. Bioakumulačný potenciál
ARDEX SP 20 
Bioakumulačný potenciál neurčené.

C7-10-isoalkanes (90622-56-3)
BCF ryby 1 935 – 3993 (Pimephales promelas, Literature study, Fresh water)
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow)

5,1 (Calculated)

Bioakumulačný potenciál High potential for bioaccumulation (Log Kow > 5).

tetrabutyl titanate (5593-70-4)
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow)

0,84 (Weight of evidence approach, 25 °C)

Bioakumulačný potenciál Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

toluén (108-88-3)
BCF ryby 1 90 (72 h, Leuciscus idus, Static system, Fresh water, Experimental value)
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Pow)

2,73 (Experimental value, 20 °C)

Bioakumulačný potenciál Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

12.4. Mobilita v pôde
ARDEX SP 20 
Ekológia - pôda neurčené.

C7-10-isoalkanes (90622-56-3)
Ekológia - pôda No (test)data on mobility of the substance available.

tetrabutyl titanate (5593-70-4)
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log 
Koc)

0,54 – 1,0 (log Koc, Calculated value)

Ekológia - pôda Highly mobile in soil.

toluén (108-88-3)
Povrchové napätie 27,73 N/m (25 °C)
Ekológia - pôda Low potential for adsorption in soil.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Komponent
 (5593-70-4) Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
toluén (108-88-3) Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

12.6. Iné nepriaznivé účinky
Iné nepriaznivé účinky : K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Regionálna legislatíva (odpady) : Odstráňte v súlade so zákonnými predpismi. Nevylievajte priamo do odtoku.
Metódy spracovania odpadu : Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade s pokynmi spoločnosti, ktorá je oprávnená na triedenie 

nebezpečného odpadu.
Odporúčania týkajúce sa likvidácie výrobkov a 
obalov

: Nebezpečné odpady.

dodatočné pokyny : ÖNORM S2100                 44.
Európsky katalógový kód pre odpady (CED) : 20 01 13* - rozpúšťadlá

15 01 10* - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené nebezpečnými 
látkami
15 01 02 - obaly z plastov
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ODDIEL 14: Informácie o doprave
Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Číslo OSN
1993 1993 1993 1993 1993
14.2. Správne expedičné označenie OSN
LÁTKA KVAPALNÁ 
HORĽAVÁ, I. N. 
(Kohlenwasserstoffe, C6-
C7, n-Alkane, Isoalkane, 
Cyclene <5%, n-Hexan)

FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. 
(Kohlenwasserstoffe, C6-
C7, n-Alkane, Isoalkane, 
Cyclene <5%, n-Hexan)

Flammable liquid, n.o.s. 
(Kohlenwasserstoffe, C6-
C7, n-Alkane, Isoalkane, 
Cyclene <5%, n-Hexan)

HORĽAVÁ KVAPALNÁ 
LÁTKA, I. N. 
(Kohlenwasserstoffe, C6-
C7, n-Alkane, Isoalkane, 
Cyclene <5%, n-Hexan)

LÁTKA KVAPALNÁ 
HORĽAVÁ, I. N. 
(Kohlenwasserstoffe, C6-
C7, n-Alkane, Isoalkane, 
Cyclene <5%, n-Hexan)

Opis dokumentu o preprave
UN 1993 LÁTKA 
KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I. 
N. (Kohlenwasserstoffe, 
C6-C7, n-Alkane, 
Isoalkane, Cyclene <5%, 
n-Hexan), 3, II, (D/E), 
NEBEZPEČNÉ PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

UN 1993 FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S. 
(Kohlenwasserstoffe, C6-
C7, n-Alkane, Isoalkane, 
Cyclene <5%, n-Hexan), 3, 
II, MARINE 
POLLUTANT/ENVIRONM
ENTALLY HAZARDOUS

UN 1993 Flammable 
liquid, n.o.s. 
(Kohlenwasserstoffe, C6-
C7, n-Alkane, Isoalkane, 
Cyclene <5%, n-Hexan), 3, 
II, NEBEZPEČNÉ PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

UN 1993 HORĽAVÁ 
KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. 
(Kohlenwasserstoffe, C6-
C7, n-Alkane, Isoalkane, 
Cyclene <5%, n-Hexan), 3, 
II, NEBEZPEČNÉ PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

UN 1993 LÁTKA 
KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I. 
N. (Kohlenwasserstoffe, 
C6-C7, n-Alkane, 
Isoalkane, Cyclene <5%, 
n-Hexan), 3, II, 
NEBEZPEČNÉ PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
3 3 3 3 3

 
14.4. Obalová skupina
II II II II II
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Nebezpečný pre životné 
prostredie : Áno

Nebezpečný pre životné 
prostredie : Áno
Morský polutant : Áno

Nebezpečný pre životné 
prostredie : Áno

Nebezpečný pre životné 
prostredie : Áno

Nebezpečný pre životné 
prostredie : Áno

Žiadne ďalšie dostupné informácie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

- Pozemná doprava
Klasifikačný kód (ADR) : F1 
Obmedzené množstvá (ADR) : 1l
Vyňaté množstvá (ADR) : E2
Dopravná kategória (ADR) : 2
Oranžové tabule :

Kód obmedzjúci tunel (ADR) : D/E 

- Lodná doprava
Osobitné ustanovenia (IMDG) : 274
Obmedzené množstvá (IMDG) : 1 L
Č. EmS (požiar) : F-E
Č. EmS (rozliatie) : S-E

- Letecká preprava
Očakávané množstvá pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA)

: E2

Obmedzené množstvá pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA)

: Y341

Maximálne obmedzené množstvo netto pre 
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

: 1L 

Maximálne množstvo pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA)

: 5L

- Vnútrozemská preprava
Klasifikačný kód (ADN) : F1 
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Obmedzené množstvá (ADN) : 1 L
Vyňaté množstvá (ADN) : E2

- Železničná doprava
Klasifikačný kód (RID) : F1 
Obmedzené množstvá (RID) : 1L
Vyňaté množstvá (RID) : E2
Prepravná kategória (RID) : 2

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Neuplatňuje sa

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Neobsahuje žiadne látky nachádzajúce sa v obmedzeniach REACH príloha XVII
Neobsahuje látky z REACH
Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH

Koncentrácia VOC : > 90 %
 

15.1.2. Národné predpisy

Rakúsko
Rakúske vnútroštátne predpisy : Employment prohibitions and restrictions according to  MuSchArbV have to be observed.

Dodržiavať podmienky podľa Zákon o ochrane mladých ľudí v zamestnaní (JArbSchG).

Nemecko
Vbf - Trieda : A I - Kvapaliny s bodom vzplanutia pod 21 °C

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpečnosti
 

ODDIEL 16: Iné informácie

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]:
Flam. Liq. 2 H225
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Chronic 2 H411

 Úplné znenie viet H a EUH:
Aquatic Chronic 2 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2
Asp. Tox. 1 Aspiračná nebezpečnosť, kategória 1
Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1
Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2
Flam. Liq. 1 Horľavé kvapaliny, kategória 1
Flam. Liq. 2 Horľavé kvapaliny, kategória 2
Flam. Liq. 3 Horľavé kvapaliny, kategória 3
Repr. 2 Reprodukčná toxicita, kategória 2
Skin Irrit. 2 Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2
STOT RE 2 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 2
STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, omámenie
STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, podráždenie dýchacích ciest
H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
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H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely  a environmentálne požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za 
zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku.


