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Karta bezpečnostných údajov ES 

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 a 1272/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1 Identifikátor produktu -  

Obchodný názov: Leštiaca pasta Diamant 

 

1.2 Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia 

Leštenie barevných kovou a nerezi 

1.3 Podrobné informácie o dodávateľovi 

Názov spoločnosti: Habla CZ, s.r.o. 

Sídlo: Božkovská námestie 19, 32600 Plzeň ČR 

Sklad a kancelária Božkovská námestí 19. 32600 Plzeň 

Fax: +420 377444085 

Mobil: +420 724252055 

e-mail: info@roldeco.cz 

Internetové stránky: www.roldeco.cz 

Kontaktná osoba: Bc.Eva Čížková 

1.4 Telefónne číslo pre naliehavé situácie: 

 

Toxikologické informačné stredisko: Ďumbierska 1, 12808 Praha2, tel pre SR (24 hod / deň): 224 919 293 

 

                 

 

 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

Leštiaca pasta nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia ES 1272/2008 

2.2 Prvky označovania 

 

Výstražné slovo: ne 

  piktogram: 

                                

2.3 Iná nebezpečnosť 

 

Zmes nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB. 

 

 

 

3.1 Látky Chemické zloženie (roztoku) 

Zmes parafinua alifatických uhlovodíkov 

3.2 Zmesi Nebezpečné látky 

EG NCHL podiel 

CAS Klasifikace dle 67/548/EWG  

Index Klasifikace dle 1272/2008 CLP  

   

   

Leštiaca pasta Diamant 
Dátum tlače:                                     číslo tovaru  :                                                        1/8                                                                                               

Revizia: 14.6.2017 

1. Identifikacia látky/ zmesi a spoločnosti/podniku 

2. Identifikacia nebezpečenstva 

3. Zloženie / údaje o látkach 
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4. Opatření k první pomoci 

 

4.1 Opis prvej pomoci 

netýka sa 

 

Prvá pomoc pri nadýchnutí: 

netýka sa 

 

Prvá pomoc pri kontakte s pokožkou 

netýka sa 

 

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí 

ihneď vyplachujte oči prúdom tečúcej vody, roztvorte očné viečka (trebárs aj násilím); ak má postihnutý 

kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. V žiadnom prípade nerobte neutralizáciu! 

výplach vykonávajte 10-30 minút od vnútorného kútika k vonkajšiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko. 

podľa situácie volajte záchrannú službu 

 

Prvá pomoc pri požití 

NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE - hrozí nebezpečenstvo ďalšieho poškodenia zažívacieho traktu !!! Hrozí 

perforácia pažeráka i žalúdka! 

OKAMŽITE vypláchnite ústnu dutinu VODOU a potom vypite 2-5 dl chladnej vody na zmiernenie tepelného 

účinku žieraviny 

 

4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky 

                Nebolo 

4.3 Údaj o akejkoľvek okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: 

 

netýka sa 

 

 

 

 

5.1. hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky 

Kysličník uhličitý (CO2). Hasiaci prášok alebo vodné postrekovacie lúč. 

Pri hasení požiaru postupujte s ohľadom na životné prostredie. 

Nevhodné hasiace prostriedky z hľadiska bezpečnosti 

 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi 

 

5.3 Rady pre požiarnikov - Zvláštne nebezpečenstvo neuvedené 

 

Dodatočné upozornenia neuvedené 

 

Nie je horľavý. 

6. Opatření při samovolném úniku 

 

 

6.1 Preventívne bezpečnostné opatrenia pre osoby 

Zabráňte vstupu nepovolaným osobám. Používajte ochranné pomôcky. Postihnuté miesto vyčistite 

látkami pohlcujúcimi vlhkosť (použite napr. Univerzálna absorpčná prostriedky). 

 

6.2 Opatrenia k ochrane životného prostredia 

4. Pokyny prvej pomoci 

5. opatrenia na zamedzenie požiaru 

6. Opatrenia pri náhodnom úniku 
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Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, nádrží a pivníc. Zrieďte dostatočným množstvom vody. Zabráňte 

preniknutiu do spodných vôd. 

 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 

netýka sa 

6.4. dodatočné opatrenia 

Postup čistenia / likvidácie: 

 

 

 

 

7.1. Bezpečnostné upozornenia 

        

Bezpečnostné upozornenia 

netýka sa 

skladovanie 

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby 

Nádoby a vedenie je nutné jednoznačne označiť. Nádoby tesne uzatvorte. Chráňte pred svetlom. Skladujte pri 

teplote nie nižšej ako 0 oC a nie vyššia + 30oC, chráňte pred priamym slnkom. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Společné skladovací pokyny 

 

Skladovanie s týmito látkami je zakázané: 

netýka sa 

 

Spoločné skladovanie s nasledujúcimi látkami je dovolené len v prípade dodržiavania určitých podmienok 

netýka sa 

 

 

Dodatočné pokyny o podmienkach skladovania 

Skladujte pri teplote nie nižšej ako 0 oC a nie vyššia + 30oC, chráňte pred priamym slnkom  

 

7.3 Osobitné použitia 

   Podľa oddielu 1.2 

 

 

 

 

 

 

8.1 Kontrolné parametre 

 

netýka sa 

 

Riziko poškodenia plodu nevzniká pri dodržaní hodnoty MAK a BAT. 

 

netýka sa 

 

8.2 Kontroly a kontrola expozície 

 

Ochrana pri vdýchnutí 

neuvádza sa 

Ochrana rúk 

Používajte ochranné rukavice.  

 

Ochrana očí 

7. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a skladovanie 

8. Zamedzenie a kontrola expozície / ochranné pomôcky 



 

 
4/8 

 

Je nutné používať dostatočnú ochranu očí. Noste ochranné okuliare. 

 

Ochrana tela 

netýka sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chmických vlastnostechVšeobecné údaje 

 

Skupenstvo: pasta 

Farba: okrova 

Zápach: charakteristický 

Hodnota pH: neutrálny 

 

Zmeny stavu: 

 

Taviace teplota: nie je k dispozícii 

Bod varu: viac než 100 ° C 

Bod rozkladu: nie je k dispozícii 

Bod vzplanutia: nie je k dispozícii 

Spodná hodnota výbuchu: nie je k dispozícii 

Dobrí hodnota výbuchu: nie je k dispozícii 

Hustota (pri 20 oC) asi 10,85 g/ ml 

Rozpustnosť v ďalších kvapalinách: voda (20 oC): rozpustný 

Horľavosť: nie je horľavý 

9.2. Ďalšie údaje: 

Teplota zapálenia: nie je k dispozícii 

 

 

 

 

0.1 Reaktivita 

 

neuvedeno 

10.2 Chemická stabilita 

 

stabilný 

 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 

 

10.4 podmienky ktorým sa treba vyhnúť 

neuvedené 

10.5 Nekompatibilné materiály 

          netýka sa 

10.6. nebezpečné produkty rozkladu 

          neuvedené 

 

 

 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

Toxikologické skúšky 

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 

10. Stabilita a reaktivita 

11.Toxikologické údaje 
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Akútna toxicita 

Hlavný spôsob účinku: 

Akútne: dráždivý účinok na pokožku a sliznicu 

 

 

Ďalšie inštrukcie k skúškam 

Údaje k toxikológii sa vzťahujú na čistý výrobok. 

Výrobok pôsobí dráždivo na pokožku, oči a sliznice. 

 

Všeobecné poznámky 

 

netýka sa 

 

 

 

 

12.1 Toxicita 

        neuvedené 

12.2 Stálosť a odbúrateľnosť 

. výrobok je pomalu biologicky odbúrateľný 

Iné škodlivé účinky 

          12.3 Bioakumulačný potenciál 

          údaje nie sú k dispozícii 

12.4.Mobilita v pôde 

          údaje nie sú k dispozícii 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

          Výrobok nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB. 

12.6 Iné nepriaznivé účinky 

 

 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Nepotrebné zvyšky sú nebezpečným odpadom. Za dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov previesť 

látku do nepriepustného označeného obalu, následne odovzdať na likvidáciu buď vo zberu nebezpečných 

odpadov, alebo odovzdať oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch, alebo možno odpad tiež prepraviť späť k 

výrobcovia na prepracovanie, alebo uložiť na povolenej skládke chemických odpadov. Prázdne nevyčistené 

obaly 

sú nebezpečným odpadom. Priemyselné obaly odovzdať na likvidáciu špecializovanej firme. Obal vyprázdnený 

a vypláchnutý možno likvidovať ako ostatný plast v prípade odstránenia etikiet - žltá popolnice. 

Ďalšie údaje: likvidácia musia prebiehať v súlade so zákonom a súvisiacimi predpismi v platnom znení. 

 

Tento prípravok je možné pri dodržaní predpísanej pracovnej koncentrácie roztoku a po štandardnom zriedení 

odpadového sanitačného roztoku v pomere aspoň 1:10 vypustiť do kanalizácie, bez atakuje prvokové kmene, 

ktoré sú používané v biofiltra čističiek odpadových vôd. 

 

 

 

Pozemní doprava (ADR/RID) nesplňuje podmínky pro ADR 

Číslo UN :  netýka sa 

ADR/RID třída:  

Klasifikační kód:  

Kemlerovo číslo:  

Výstražná nálepka:  

ADR/RID obalová skupina:  

Omezené množství (LQ):  

Kod omezení vjezdu do tunelu:  

Bezpečnostní značka:   

12. Údaje o ochrane životného prostredia 

13. Pokyny pre likvidáciu 

14. Údaje pre dopravu 



 

 
6/8 

 

 

Označení výrobku 

 

 

 

 

15.1 bezpečnosti, zdravia a životného prostredia / špecifické predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi 

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

prostredia 

Nariadenie REACH: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 

autorizácii a obmedzovaní chemických látok v znení neskorších predpisov. 

Nariadenie CLP: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a 

balení látok a zmesí v znení neskorších predpisov 

Smernica DSD / DPD: Smernica 67/548 / EHS a Smernica 1999/45 / ES 

Národné predpisy o ochrane osôb a životného prostredia 

Zákon  O chemických látkach a prípravkoch ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

OCHRANA OSÔB 

 Zákonník práce  

 zákon o ochrane verejného zdravia –  

  Nariadenie vlády , ktorým sa stanovujú hygienické limity pre chemické, fyzikálne a biologické parametre 

obytných obytných priestorov určitých budov a pracovísk. 

 Nariadenie vlády  ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: 

 zákon O prevencii závažných havárií spôsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými prípravkami, v znení neskorších predpisov 

 zákon O ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov 

 zákon O odpadoch v znení neskorších predpisov 

 zákon O vodách v znení neskorších predpisov 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Pre tento produkt nebolo vykonané žiadne posúdenie chemickej bezpečnosti 

 

 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Pre tento výrobok nebolo vypracované posúdenie chemickej bezpečnosti 

 

 

 

 

 

 

 

H vety 

netýka sa 

 

P vety:  

              

Další údaje 

Tieto informácie sa vzťahujú len na vyššie uvedený výrobok a neplatí, ak sa použije s iným produktom alebo 

ľubovoľným postupom. Tieto informácie zodpovedajú nášmu dnešnému stupňu poznania a boli spracované s 

najlepším svedomím, ale bez záruky. Zostáva na užívateľovi, aby sa presvedčil, či sú informácie úplné a výrobok 

je vhodný pre jeho zvláštny účel použitia. 

 

 

(Údaje o nebezpečných látkach boli teraz vzaté z posledných platných bezpečnostných listov subdodávateľov.) 

15. Údaje k právnym predpisom 

16.Iné údaje 


