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Karta bezpečnostných údajov ES 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Identifikátor produktu - zmes 

Obchodný názov: Nuosept T3000 

Predregistračné číslo: 05-2114281308-46-0000 VINKOCIDE BND 

 

1.2 Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia 

Konzervant pre priemyselné využitie 

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 

Chemické zloženie Látka 

CLP 

Indexové 

číslo 

CAS Názov Obsah 

% 

Klasifikacia 1272/2008 

603-085-00-8 

 

52-51-7 Bronopol(INN)2-bromo-2-

nitropropane-1,3diol 

50 - 100 Acute.tox.4(O+D) 

H302,H312  

Skin Irrit.2, H315 

Eye Dam.1,H318,  

STOT SE 3, H335 

Aquatic Acute 1 H400 
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2. Identifikácia nebezpečnosti 
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2.2 Prvky označení 

CLP 

Výstražný symbol 

 

 
Výstražné slovo Nebezpečenstvo 

Štandardné a doplnkové standadrní vety o 

nebezpečnosti 

H302 Škodlivý po požití 

H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou 

H315 Dráždi kožu 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí 

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy 

Bezpečnostné upozornenia - prevencia P 271 Používajte len vonku alebo v dobre vetraných 

priestoroch 

P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné 

okuliare / tvárový štít. 

Bezpečnostné upozornenia - reakcie P312 Ak sa necítite dobre, volajte Toxikologické stredisko 

alebo lekára 

P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. 

NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 

P302 + P352 Po kontakte s pokožkou: Umyte veľkým 

množstvom vody a mydla. 

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút 

ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak 

sú nasadené a ak idú odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní 

Bezpečnostné upozornenie - skladovanie  ----------- 

Bezpečnostné upozornenie - zneškodňovanie P501 Odstráňte podľa oddielu 13 

V súlade s článkom 28, odsek 3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 sa na štítku 

neuvádza viac ako 6 bezpečnostných upozornení, ak nie je to potrebné na vystihnutie charakteru a závažnosti 

nebezpečenstva 

2.3 Iná nebezpečnosť 

Zmes nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB. 

 

 

 

 

3.1 Látky: 

 

 

Indexové 

číslo 

CAS Název Obsah 

% 

Klasifikacia 1272/2008 

603-085-00-8 

 

52-51-7 Bronopol(INN)2-bromo-2-

nitropropane-1,3diol 

50 - 100 Acute.tox.4(O+D) 

H302,H312  

Skin Irrit.2, H315 

Eye Dam.1,H318,  

STOT SE 3, H335 

Aquatic Acute 1 H400 

 
3.2 Zmesi: neaplikovatelné 

 
 

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

 

4.1 Opis prvej pomoci 

Kontaminované, postriekané oblečenie ihneď vyzliecť 

 

Prvá pomoc pri nadýchnutí: 

Zaistite prívod čerstvého vzduchu. 

Zranenú osobu dopravte z nebezpečnej oblasti na čerstvý vzduch, pritom sa sami chráňte. Zranenú osobu uložte 

a chráňte pred podchladením. 

Pri ťažkostiach s dýchaním, dajte kyslíkovú masku. 

V každom prípade vyhľadajte lekára. 

 

Prvá pomoc pri kontakte s pokožkou 

Kontaminované, postriekané oblečenie ihneď vyzliecť. 

Pri zasiahnutí pokožky ihneď umyť vodou. 

Vysušte polyetylénglykolom 400. 

 

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí 

Je nutné rýchlo konať! 

Ihneď dôkladne vyplachujte oči čistou vodou pri otvorených viečkach 10 min alebo očné vodou. Čo 

najrýchlejšie vyhľadajte očného lekára. 

 

Prvá pomoc pri požití 

Podľa kapacity žalúdka dajte postihnutému vypiť ½ l i viac (vlažnej) vody. V žiadnom prípade nestrácajte čas! V 

žiadnom prípade nepodávajte jedlé oleje, ricínový olej, mlieko alebo alkohol. Tiež nepodávajte žiadne živočíšne 

uhlie alebo "neutralizačné" kyslé tekutiny! Nevyvolávajte zvracanie. Pri spontánnom zvracaní položte hlavu 

aspoň na stranu - najlepšie do spodnej polohy 

4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky 

              Môže vyvolať alergickú reakciu 

4.3 Pokyn pre prvú lekársku pomoc a špeciálne ošetrenie: 

 

Ďalšie neodkladné opatrenia: 

Zmiernenie bolesti alebo šoku. 

Liečenie porúch pri styku s kyselinami. 

Použitie glukokortikoidov k ochrane proti tvoreniu edémov a striktúr. 

Kontrolujte predovšetkým hodnoty krvného obehu, funkcie pľúc a krvného obrazu. 

 

 

 

55.1. 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 - priamy vodný prúd 

 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi 

Vdychovanie rokladných produktov horenia môže vážne poškodiť zdravie. Horením sa uvoľňujú oxid uhoľnatý, 

bromovodík, oxidy dusíka. 

 

4. Pokyny prvej pomoci 

5. patrenia na zamedzenie požiaru 
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5.3 Rady pre požiarnikov: Nevdychovať splodiny horenia. Použiť dýchací prístroj. Hasiace prostriedky 

nenechať unikať do kanalizácie, povrchových a podpovrchových vôd. 

6. Opatření při samovolném úniku 

 

 

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 

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 

Použite látky pohlcujúce vlhkosť (piesok, kremelinu, univerzálna absorpčná prostriedky). Dočistite. 

Opláchnite vodou. Použitý materiál likvidujte podľa bodu Likvidácia. 

Kontaminovaný materiál zlikvidujte podľa bodu 13. Zabezpečte dostatočné vetranie. Likvidácia malých 

množstiev: 

Odpady nedávajte do odpadov alebo kontajnerov. Likvidácia väčšieho množstva: 

Látku zhromaždite do uzatvárateľnej, alkáliám odolné a označené nádoby. Obsah zbernej nádoby je nutné 

riadne označiť príslušným symbolom a H a P- vetami. Nádoby uchovávajte na dobre vetranom mieste. 

Informujte príslušné orgány o likvidácii odpadu. 

 

6.4. dodatočné opatrenia 

Postup čistenia / likvidácie: 

Použite látky pohlcujúce vlhkosť napr. Chemizorb®. Vykonajte likvidáciu a zasiahnuté miesto dočistite. 

 

 

 

 

7.1. Bezpečnostné upozornenia 

        

Bezpečnostné upozornenia 

Používajte ochranné pomôcky, zaistite dostatočné vetranie. Zamedzte tvorbe prachu. 

 

 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane akejkoľvek nekompatibility 

 

Spoločné skladovacie pokyny 

skladovanie 

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby 

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

oddelene od kyselín, alkáliám okysličovadiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Opatrenia pri samovoľnom úniku 

7. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a skladovanie 

8. Zamedzenie a kontrola expozície / ochranné pomôcky 
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8.1 Kontrolné parametre 

 

Pre látku nie sú stanovené nariadením 9/2013 Zb. expozičné limity 

 

 

8.2 Zamedzenie a kontrola expozície 

 

Ochranné a hygienické prostriedky 

Odstráňte z dosahu potravín, nápojov a krmív. 

Kontaminovaný, postriekaný odev Ihneď vymeňte. Preventívne chráňte pokožku. Na konci práce a pred 

prestávkou si umyte ruky a tvár. 

Nevdychujte pary / prach. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. 

 

Ochrana proti nadýchaní 

          Maska s jemným prachovým filtrom 

Ochrana rúk 

Používajte ochranné rukavice. Materiál rukavice 

 musia byť dostatočne odolný používané látce.Před použitím vyskúšať tesnosť. Chráňte pokožku. Natiahnuté 

rukavice pred odobratím očistite a potom ich uložte na dobre vetrané miesto. 

Úplne nevhodné sú rukavice z látky alebo kože. 

 

Ochrana očí 

Je nutné používať dostatočnú ochranu očí. Noste ochranné okuliare. 

Ak nie je ohrozené len oko, ale celú tvár, používajte ochranný kryt. 

 

Ochrana tela 

Podľa stupňa nebezpečenstva noste tesné a dostatočne dlhé nohavice a čižmy alebo vhodný protichemický odev. 

Ochranný odev by mal byť odolný proti alkáliám. 

Zamedzenie a kontrola ochrany životného prostredia 

Je potrebné dodržiavať pracovnú hygienické a zákonné predpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostechVšeobecné údaje 

 

Stav: prášok 

Farba: biela 

Zápach: vnímateľný 

Hodnota pH: nie je k dispozícii 

 

Zmeny stavu: 

 

Taviace teplota: 130 ° C 

Bod varu: nie je k dispozícii 

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) neuvedené 

Rozpustnosť v ďalších kvapalinách: voda (20 oC): 280g / ltr 

Tlak pár: neuvedenéHořlavost: není hořlavý 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
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Ďalšie údaje: 

Teplota zapálenia: nie je k dispozícii 

 

9.2 Ďalšie informácie 

 

  Obsah organických rozpúšťadiel 0% 

 

 

 

 

0.1 Reaktivita 

 

Nie je k dispozícii 

 

10.2 Chemická stabilita 

Stály za normálnych podmienok 

 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 

Exotermické reakcie s nekompatibilnými materiálmi 

 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: vysoké teploty            
 

 

 

 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

Toxikologické skúšky 

Akútna toxicita 

Oral: 180 mg / kg potkan 

Hlavný spôsob účinku: 

Akútne: dráždivý účinok na pokožku 

 

 

 

 

12.1 Toxicita 

        Má toxické účinky na vodné organizmy 

LC50 / 96h / 41,2 mg / l ryby 

EC50 / 48h / 1,4 mg / l Daphnia magna 

ErC50 / 72h 0,4-2,8mg / l riasy 

12.2 Stálosť a odbúrateľnosť 

. Iné škodlivé účinky 

Prípravok neobsahuje žiadne organické halogény 

12.3 Bioakumulačný potenciál 

Nie je 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 účitnky 
 

 

 

 

10. Stabilita a reaktivita 

11.Toxikologické údaje 

12. Údaje o ochrane životného prostredia 

13.Pokyny pre likvidaciu 
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Doporučení 

Nepotřebné zbytky jsou nebezpečným odpadem. Za dodržení všech bezpečnostních předpisů převést 

látku do nepropustného označeného obalu, následně předat k likvidaci buď ve sběru nebezpečných 

odpadů, nebo předat oprávněné osobě podle zákona o odpadech, nebo lze odpad také přepravit zpět k 

výrobci na přepracování, nebo uložit na povolené skládce chemických odpadů. Prázdné nevyčištěné obaly 

jsou nebezpečným odpadem. Průmyslové obaly předat k likvidaci specializované firmě. Obal vyprázdněný a 

vypláchnutý lze likvidovat jako ostatní plast v případě odstranění etiket – žlutá popelnice. 

Další údaje: likvidace musí probíhat v souladu se zákonem a souvisejícími předpisy v platném znění. 

Při úniku zřeďte vodou. Neutralizujte sulfitem sodným, pyrosiřičitanem sodným nebo sirnatanem sodným. 

Tento přípravek lze při dodržení předepsané pracovní koncentrace roztoku a po standardním naředění odpadního 

sanitačního roztoku v poměru alespoň 1:10 vypustit do kanalizace, aniž atakuje prvokové kmeny, které jsou 

používány v biofiltrech čističek odpadních vod. 

 

 

 

 

 

Pozemná doprava (ADR / RID 

Číslo UN: 3241 

ADR / RID trieda: 4.1 

Klasifikačný kód: T2 

Kemlerovo číslo 66 

Výstražná nálepka: 

ADR / RID obalová skupina: III 

Obmedzené množstvo: 5 kg 

Oslobodené množstvá í: E1 

Kod obmedzenia v tuneli: (D) 

Bezpečnostná značka: 4.1 

 

označenie výrobku 

UN 3241 2-bromo-2-nitropropane-1,3diol 
 

 

 

 

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

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

autorizácii a obmedzovaní chemických látok v platnom znení. 

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

balení látok a zmesí, v platnom znení 

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

Národné predpisy týkajúce sa ochrany osôb a životného prostredia 

Zákon č.350 / 2011 Zb. O chemických látkach a prípravkoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

OCHRANA 

 Zákonník práce -  V platnom znení 

 Zákon o ochrane verejného zdravia  - V platnom znení 

  Nariadenie vlády , ktorým sa stanovujú hygienické limity chemických, fyzikálnych a biologických 

ukazovateľov pre vnútorné prostredie pobytových miestností niektorých stavieb 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 platnom znení 

 Zákon  o ochrane ovzdušia v platnom znení 

 Zákon  o odpadoch v platnom znení 

14. Údaje pre transport  

15. Údaje k právnym predpisom 



 

8/8 

 

 Zákon  o vodách v platnom znení 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Pre tento výrobok nebolo vypracované posúdenie chemickej bezpečnosti 

 

 

 

Plné znenie H viet 

H302 Škodlivý po požití 

H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou 

H315 Dráždi kožu 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí 

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy 

Ďalšie 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.) 

16.Iné údaje 


