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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

· 1.1 Identifikátor produktu 

· Obchodný názov: HISTOLITH TRASS-KALKPUTZ 
· 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 
· Použitie materiálu /zmesi 
  Nanášací prostriedok 
· 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

· Výrobca/dodávateľ: 
Identifikácia dovozcu: 
Caparol Slovakia, spol s r.o.  
Stará Vajnorská, 831 04  Bratislava, SK  
IČO 35 684 992 
Tel.:+421 905 591 584 
Email: msds@caparol.sk 
Identifikácia výrobcu: 
Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H. 
Dirnbergerstr. 29 - 31 
A-4320 Perg 
Tel.: +43 (0) 7262 / 560 - 0 Fax: +43-7262 / 560-1540 
www.synthesa.at 

· Informačné oddelenie: Labor 
· 1.4 Núdzové telefónne číslo: 

Telefónne číslo pre naliehavé situácie SK:  
tel.: 02/5477 4166, fax: 02/5477 4605 
(Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie FNsP akad. L. 
Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava) 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

· 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 
· Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 

 

GHS05 korozívnosť 
 

 

Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
 

 

GHS07 
 

 

Skin Irrit. 2  H315 Dráždi kožu. 
 

·  
· Zvláštne upozornenia na nebezpečenstvá pre človeka a životné prostredie: 

Výrobok musí byť povinne označený na základe výpočtovej metódy "Všeobecnej zaraďovacej 
smernice pre prípravky v Európskom spoločenstve" v zmysle platného znenia. 

 

· 2.2 Prvky označovania 
· Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 

Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP. 
· Výstražné piktogramy 

 
 
 

 
GHS05 

· Výstražné slovo Nebezpečenstvo (pokračovanie na strane 2) 
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· Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete: 
Cement 
Hydroxid vápenatý 

· Výstražné upozornenia 
Dráždi kožu. 
Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

· Bezpečnostné upozornenia 
Nevdychujte prach. Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte vodou 
a mydlom. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: 
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Odborné ošetrenie (pozri na etikete).PO VDÝCHNUTÍ: 
Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria 
vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým 
množstvom vody a mydla. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Uchovávajte na 
suchom mieste. 
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. 
· 2.3 Iná nebezpečnosť 

· Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
· PBT: Nepoužiteľný 
· vPvB: Nepoužiteľný 

 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

  3.1 Látky 

        Odpadá – zmes 

· 3.2 Chemická charakteristika: Zmesi 

· Popis: Zmes z nižšie uvedených látok s nie nebezpečnými prísadami. 
 

· Nebezpečné obsiahnuté látky: 

 65997-15-1 Cement 

Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 

1305-62-0 Hydroxid vápenatý 

Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-25% 
 

 
 

2,5-5% 

 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

· 4.1 Opis opatrení prvej pomoci 
· Všeobecné inštrukcie: Časti odevu znečistené výrobkom okamžite odstráňte. 

· Po vdýchnutí: Prívod čerstvého vzduchu, v prípade ťažkostí vyhľadať lekára. 
· Po kontakte s pokožkou: 

Okamžite umyť vodou a mydlom a poriadne opláchnuť. 
Okamžite umyť vodou. 
V prípade pretrvávajúceho podráždenia pokožky vyhľadať lekára. 

· Po kontakte s očami: 
Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody, následne konzultovať s 
lekárom. 

· Po prehltnutí: 
Vypláchnuť ústa a vypiť väčšie množstvo vody. 
Nevyvolávať vracanie, okamžite privolať lekára. 

· 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 
(pokračovanie na strane 3) 
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· 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 

 

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

· 5.1 Hasiace prostriedky 

· Vhodné hasiace prostriedky: 
CO2, hasiaci prášok alebo rozstrekovaný vodný lúč. Rozsiahlejší požiar hasiť rozstrekovaným 
vodným lúčom  alebo penou odolnou voči alkoholu. 

· Hasiace prostriedky nevhodné z bezpečnostného hľadiska: Vodný lúč. 
· 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 
· 5.3 Rady pre požiarnikov 

· Zvláštne ochranné prostriedky: 
Nosiť dýchací prístroj nezávislý od okolitého vzduchu. 
Nosiť úplný ochranný odev. 

 

 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

· 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
Zabezpečiť dostatočné vetranie. 
Zabrániť prášeniu. 
Používať osobné ochranné prostriedky. 

· 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: 
Nepripustiť prienik do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd. 
Nepripustiť prienik do podzemia/do zeme. 
V prípade prieniku do vodných zdrojov alebo do kanalizácie upovedomiť príslušné úrady. 

· 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Mechanicky zozbierať. 
· 6.4 Odkaz na iné oddiely 

Informácie o bezpečnej manipulácii pozri kapitola 7. 
Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kapitolu 8. 
Informácie o likvidácii pozri kapitolu 13. 

 

 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

· 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Zabrániť prášeniu. 
· Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu: 

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia. 
 

· 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

· Skladovanie: 
· Požiadavky na skladovacie priestory a nádrže: Žiadne mimoriadne požiadavky. 

· Inštrukcie ohľadne spoločného skladovania: Skladovať oddelene od potravín. 
· Ďalšie inštrukcie o podmienkach skladovania: 

Nádrže udržiavajte nepriedušne uzavreté. 
Chráňte pred horúčavou a priamym slnečným žiarením. 

· 7.3 Špecifické konečné použitie(-ia) Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 
 

 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

· Ďalšie upozornenia týkajúce sa usporiadania technických zariadení: 
Žiadne ďalšie údaje, pozri bod 7. 

 
 
 

 
(pokračovanie na strane 4) 
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· 8.1 Kontrolné parametre 

· Súčasti kontrolovaných medzných hodnôt súvisiacich s pracoviskom: 

   Podľa nariadenia vlády č. 471/2011 
                    CAS 1305-62-0 hydroxid vápenatý NPEL  priemerný        5 mg.m-3 

                                                                                                                                             krátkodobý          -- 
                                          cement                    NPELc                                     10 mg.m-3 

 

· 8.2 Kontroly expozície 

· Osobné ochranné prostriedky: 
· Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia: 

Dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s chemikáliami. 
Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín. 
Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť. 
Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky. 
Zabrániť styku s očami a pokožkou. 

· Ochrana dýchania: Pri nedostatočnom vetraní ochrana dýchania. 

· Ochrana rúk: Ochranné rukavice. 
· Materiál rukavíc 

(pokračovanie zo strany 3) 

Voľba vhodnej rukavice nezávisí iba od materiálu , ale aj od ďalších kvalitatívnych znakov a je 
odlišná pri každom výrobcovi. Pretože produkt pozostáva z viacerých materiálov, nie je možné 
predvídať odolnosť materiálu rukavíc ,a preto musí byť pred použitím preskúšaná. 

· Penetračný čas materiálu rukavíc 
U výrobcu rukavíc zistiť presný čas lámavosti materiálu a dodržiavať ho. 

· Nevhodné sú rukavice z nasledovných materiálov : Kožené rukavice. 
· Ochrana očí: Ochranné okuliare. 
· Ochrana tela: Ochranný pracovný odev. 

 

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

· 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

· Všeobecné údaje 
· Vzhľad: 

Forma:                                                       prášok 

Farba:                                                        sivý 
· Pach:                                                            charakteristický 
· Prahová hodnota zápachu:                        Neurčené. 

 

· hodnota pH:                                                 Nepoužiteľný 
 

· Zmena skupenstva 

Bod tavenia/oblasť tavenia:                    Neurčený 

Bod varu/oblasť varu:                              neurčený 
 

· Bod vzplanutia:                                           Nepoužiteľný 
 

· Zápalnosť (tuhé, plynné skupenstvo):      Neurčené. 
 

· Teplota zapálenia:                                       Nepoužiteľná 
 

Teplota rozkladu:                                     Neurčené. 
 

· Samozápalnosť:                                          Produkt nie je samozápalný. 
 

· Nebezpečenstvo výbuchu:                         Produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti. 
 

· Rozsah výbušnosti: 

Spodná:                                                     Neurčené. 
(pokračovanie na strane 5) 
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Horná: 

 

 

Neurčené. 

 

(pokračovanie zo strany 4) 

· Tlak pary: Nepoužiteľný  

· Hustota: 
· Relatívna hustota 
· Hustota pary 
· Rýchlosť odparovania 

Neurčený 
Neurčené. 
Nepoužiteľný 
Nepoužiteľný 

 

· Rozpustnosť v / miešateľnosť s   

Voda: čiastočne rozpustný  

· Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda): Neurčené. 
 

· Viskozita: 

Dynamická:                                               Nepoužiteľný 
Kinematická:                                             Nepoužiteľný 
Organické rozpúšťadlá:                          0,0 % 
Obsah pevných častí:                              100,0 % 

· 9.2 Iné informácie                                        Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 
 

 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

· 10.1 Reaktivita 

· 10.2 Chemická stabilita 
· Termický rozklad / podmienky na zabránenie rozkladu: 

Žiadny rozklad pri použití v zmysle určenia. 
· 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie. 
· 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 
· 10.5 Nekompatibilné materiály: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu. 

 

 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

· 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

· Akútna toxicita 
· Primárny dráždiaci účinok: 
· Poleptanie kože/podráždenie kože Dráždi pokožku a sliznicu. 
· Vážne poškodenie očí/podráždenie očí 

Silný leptavý účinok s nebezpečenstvom vážneho poškodenia očí. 
· Respiračná alebo kožná senzibilizácia Nie je známy žiadny senzibilizačný účinok 
· Ďalšie toxikologické inštrukcie: 

Produkt vykazuje na základe Výpočtového postupu Všeobecnej zatrieďovacej smernice ES platnej 
pre zmesi v jej poslednom platnom znení nasledovné nebezpečenstvá: 
Dráždi 

 

 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 

· 12.1 Toxicita 

· Vodná toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 
· 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 

· 12.3 Bioakumulačný potenciál Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 
· 12.4 Mobilita v pôde Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 

(pokračovanie na strane 6) 
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· Ďalšie ekologické údaje: 
· Všeobecné údaje: 

(pokračovanie zo strany 5) 

Trieda ohrozenia vodných zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje 
Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie v nezriedenom stave alebo 
vo väčších množstvách. 

· 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

· PBT: Nepoužiteľný 

· vPvB: Nepoužiteľný 
· 12.6 Iné nepriaznivé účinky Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 

 

 

     ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

· 13.1 Metódy spracovania odpadu 

· Európsky katalóg odpadov 
 Katalógové čísla s hviezdičkou (*) označujú odpady nebezpečné (N), čísla bez hviezdičky označujú 
odpady nie nebezpečné, tzv. ostatné (O). 

17 09 03*: iné odpady zo stavieb a demolácii vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce  nebezpečné 

látky (prípravok)  
17 09 04: zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
(zatvrdnutý prípravok) 
15 01 10*: obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

( prázdné obaly)  
 

· Nevyčistené obaly: 
· Odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných predpisov. 

 

 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

· 14.1 Číslo OSN 

· ADR, ADN, IMDG, IATA                                         odpadá 
· 14.2 Správne expedičné označenie OSN 

· ADR, ADN, IMDG, IATA                                         odpadá 
· 14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu 

 

· ADR, ADN, IMDG, IATA 

· Trieda                                                                     odpadá 
· 14.4 Obalová skupina 
· ADR, IMDG, IATA                                                   odpadá 
· 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: 

· Marine pollutant (Námorný znečisťovateľ):       Nie 
· 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre 

užívateľa                                                                 Nepoužiteľný 
· 14.7 Doprava hromadného nákladu podľa 

prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu 
IBC                                                                          Nepoužiteľný 

 

· Preprava/ďalšie údaje:                                         Ž i a d e n  n e b e z p e č n ý  m a t e r i á l  p o d ľ a  v y š š i e 
uvedených nariadení 

· UN "Model Regulation":                                       - 
 

 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

· 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 
zdravia a životného prostredia 

 (pokračovanie na strane 7) 
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Právne predpisy: 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 REACH v platnom znení. 
Nariadenie komisie (EÚ) 2015/830 ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 REACH. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok 
a zmesí (CLP), 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. 
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). 
Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
NV SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom pri práci v znení NV SR č.471/2011 Z.z. 
Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a jeho vykonávacia vyhláška č.100/2005 Z.z. 
Zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP. 
Vyhláška MV SR č.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri 
manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych 
tukov a olejov. 
Zákon č.128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. 
RID - Poriadok medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov a materiálov. 
IATA/ICAO Code - Medzinárodné predpisy o vzdušnej preprave nebezpečných vecí. 
IMDG Code - Medzinárodný predpis o preprave nebezpečných materiálov po mori. 
Vyhláška MŽP SR č.127/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie 
ich 
obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických 
rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.  
 
· 15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané. 
 

ODDIEL 16: Iné informácie 

Údaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu a 
nezakladajú zmluvný právny vzťah. 

· Relevantné vety 
H315    Dráždi kožu. 
H318    Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
H335    Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

 
 

· Oddelenie vystavujúce údajový list: Labor 
· Partner na konzultáciu: Dr. Wolfgang Schörkhuber 
· Skratky a akronymy: · Skratky a akronymy: 
  Eye Dam. 1 – Vážne poškodenie očí, kategória 1 
  Skin Irrit. 2  -  Dráždivosť kože, kategória 2 
   
 

 (pokračovanie na strane 8) 
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  STOT SE 3 – Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3 
 

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 
RID - Poriadok medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných  tovarov a materiálov 
IATA/ICAO Code - Medzinárodné predpisy o vzdušnej preprave nebezpečných vecí 
IMDG Code - Medzinárodný predpis o preprave nebezpečných materiálov po mori 

                   NPEL - najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší 
                   NPELc  - najvyššie prípustné expozičné limity  pre pevné aerosóly s prevažne  nešpecifickým  
                                  účinkom 
                   PBT  - látka perzistentná, bioakumulovateľná a toxická  

vPvB - látka veľmi perzistentná a veľmi bioakumulovateľná 
GHS – Globálne harmonizovaný systém 
CLP- klasifikácia , označenie a balenie 
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