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2.1        Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

Táto zmes nespĺňa kritériá pre klasifikáciu v súlade s nariadením č 1272/2008/ES. 

2.2        Prvky označovania 

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP) nie je nutné 

Bezpečnostné upozornenia 

Bezpečnostné upozornenia - všeobecné 

             P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Bezpečnostné upozornenia - prevencia 

             P262        Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 

             P280        Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

Bezpečnostné upozornenia - odozva 

             P310        Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 

Bezpečnostné upozornenia - uchovávanie 

             P405        Uchovávajte uzamknuté. 

Dodatočné požiadavky na označenie 

Aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej - 250 mg/l 

2.3        Iná nebezpečnosť 

Pri zriedenom roztoku pod 50 ppm - žiadne nebezpečenstvo. 

Látky obsiahnuté v zmesi nespĺňajú PBT/vPvB kritériá podľa prílohy XIII nariadenia REACH. 

 

  ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1 Identifikátor produktu 
Obchodný názov                                                                               FORCHEM 250 PLUS 
Registračné číslo (REACH)    nerelevantné (zmes) 

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

Príslušné identifikované použitia                                                  dezinfekčný prostriedok 

profesionálne použitie 
 spotrebiteľské použitie (domácnosti) 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

FOREX - SK, s.r.o. 
A.Jiráska č. 12 
984 01 Lučenec 
Slovensko 

Telefón: +421 (47) 433 00 44  
e-mail (kompetentná osoba) 

 
 
 
 
 
 
 
beata.sinkova@forex.eu.sk 

1.4 Núdzové telefónne číslo Núdzová informačná služba 

Národné toxikologické informačné centrum: 00421- 
(0)2-547 741 66, 
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych    
intoxikáciách. 

  ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

 ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
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3.1        Látky 

nerelevantné (zmes) 

3.2        Zmesi 

Popis zmesi 

 

Názov látky Identifikátor hm. -% Trieda a kategória 

nebezpečnosti 
Výstražné 

upozornenie 
Poznámky 

Chlorid sodný Č. CAS 
7647-14-5 

Č. ES 231-598-3 

Č. REACH Reg. 
01-2119485491-330000 

0,13    

Kyselina chlórna Č. CAS 
7790-92-3 

Č. ES 
232-232-5 

< 0,03    

Koloidné striebro Č. CAS 
9015-51-4 

 
Č. ES 

685-470-0 

< 0,0005 

4.1A   Aquatic Acute 1 

4.1C   Aquatic Chronic1 

        H400 

H410 

 

              Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16. 

 

 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci  

              Po vdýchnutí 

V prípade podráždenia dýchacích ciest sa poraďte s lekárom. 

Po kontakte s pokožkou 

V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc. 

Po kontakte s očami 

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte veľkým 
množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Okamžite vyhľadajte pomoc u očného lekára. Priložte sterilný obväz. 
Po požití 

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Vodu nechajte piť v malých dúškoch (rozrieďujúci 

efekt). Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností privolajte lekára a poskytnite mu informácie z 

tejto karty bezpečnostných údajov/etikety/ príbalového letáku. Nevyvolávajte zvracanie. 

4.2        Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  

              Dlhodobá expozícia: Začervenanie pokožky; Dráždi oči. 

4.3        Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  

              Symptomatická liečba. 

 

 

 

 

 

 
 

  ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 
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5.1        Hasiace prostriedky  

              Vhodné hasiace prostriedky 
pena odolná voči alkoholu, suchý hasiaci prášok, oxid uhličitý (CO2), piesok 
Nevhodné hasiace prostriedky  
nie sú známe. 

5.2        Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Nie sú 

známe. 

Nebezpečné produkty spaľovania 

oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) 

5.3         Rady pre požiarnikov 

Ochladzovať nádoby striekaním vodou. V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Koordinácia 

protipožiarnych opatrení s okolitým ohňom. Zabrániť vode z hasenia, aby sa z miesta požiaru  dostala do kanalizácie 

alebo vodných tokov. Samostatne zozbierať kontaminovanú požiarnu vodu. Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri 

dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení. 

 

6.1        Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Pre iný ako pohotovostný personál 

Dbajte na núdzové postupy, ako je napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s 

odborníkom. 

Pre pohotovostný personál 

V prípade pôsobenia pár/prachu/aerosólov/plynov nosiť dýchací prístroj. 

6.2        Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zabráňte úniku produktu do pôdy, spodných/povrchových vôd a kanalizácie. Znečistenú odpadovú vodu zadržte a 

zlikvidujte. 

6.3        Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 

Rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí 

Zakrytie kanalizácie. 

Rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie 

Zozbierajte uniknutý produkt (piliny, kremelina (diatomit), piesok, univerzálny lapač). 

Vhodné techniky zabránenia 

Použitie absorpčných materiálov. 

Iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia 

Uložte do vhodných nádob na likvidáciu. Vyvetrajte zasiahnutú oblasť. Kontaminované materiály likvidujte rovnakým 

spôsobom ako odpad, v súlade s oddielom 13. 

6.4        Odkaz na iné oddiely 

Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné 

materiály: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneškodňovaní: pozri oddiel 13. 

  ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
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7.1        Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Odporúčania 

• Opatrenia na zabránenie požiaru, ako aj vytváraniu aerosólu a prachu 

Použite miestne a celkové odvetrávanie. Používajte len na dobre vetranom mieste. 

Rady týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí 

Po použití si umyť ruky. Nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch. Uchovávajte mimo dosahu potravín, 

nápojov a krmív pre zvieratá. 

7.2        Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. 

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte pri teplote: nad +5°C. 

Riadenie súvisiacich rizík 

Nekompatibilné látky alebo zmesi 

Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikálií. 

7.3        Špecifické konečné použitie(-ia) 

Tento produkt by mal byť používaný len na účely uvedené v pododdiele 1.2. 

 

 

8.1 Kontrolné parametre 

              Vnútroštátne medzné hodnoty 

Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku) 

Informácie nie sú dostupné. 

8.2        Kontroly expozície 

Primerané technické zabezpečenie 

Celková ventilácia. 

Individuálne ochranné opatrenia (ako napríklad osobné ochranné prostriedky) 

V prípade že je produkt používaný v uzatvorených priestoroch, zabezpečte lokálne odsávanie alebo iné technické 
opatrenia, aby pracovná expozícia vo vzduchu obsiahnutým nečistotám nepresiahla odporúčané alebo zákonom 
stanovené limity. Všetky kontaminované časti odevu ihneď vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.  

Ochrana očí/tváre 

Použite ochranu očí a tváre. 

Ochrana kože 

• ochrana rúk 

Pri dlhodobej expozícii je vhodné použitie ochranných rukavíc. 

• ďalšie opatrenia na ochranu rúk 

Odporúča sa preventívna ochrana pokožky (ochranné krémy/masti). 

Ochrana dýchacích ciest 

V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest. 

Kontroly environmentálnej expozície 

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Zabráňte prieniku od kanalizácie, povrchových a 

podzemných vôd. 

 

 

 

 

  ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
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9.1        Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach  

              Vzhľad 

              Fyzikálny stav kvapalina 

Farba číra 

Zápach charakteristický 

Iné fyzikálne a chemické parametre  
hodnota pH 6 – 9 (voda: 10 g/l, 20 °C) 

Teplota topenia/tuhnutia 0 °C 

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah 100 °C 

Teplota vzplanutia neurčené 

Rýchlosť odparovania neurčené 

Horľavosť (tuhá látka, plyn) nie je relevantné (kvapalina) 

Limity výbušnosti neurčené 

Tlak pár neurčené 

Hustota 1 g/cm³ pri 20 °C 

Rozpustnosť(i) neurčené 

Rozdeľovací koeficient  
n-oktanol/voda (log KOW) Táto informácia nie je k dispozícii. 

Teplota samovznietenia neurčené 

Viskozita neurčené 

Výbušné vlastnosti žiadne 

Oxidačné vlastnosti žiadne 

9.2         Iné informácie Nie sú žiadne ďalšie informácie. 

 ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita  

10.1      Reaktivita 

Tento materiál nie je reaktívny za normálnych podmienok okolitého prostredia. 

10.2      Chemická stabilita 

Materiál je stabilný za bežných podmienok prostredia a predpokladaných skladovacích a manipulačných podmienok 

teploty a tlaku. 

10.3      Možnosť nebezpečných reakcií  

              Nie sú známe nebezpečné reakcie. 

10.4      Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Teplota nižšia ako 5°C a vyššia ako 40°C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. 

10.5      Nekompatibilné materiály 

Silné oxidačné činidlá. 

10.6      Nebezpečné produkty rozkladu 

Odôvodnené očakávané nebezpečné produkty rozkladu vznikajúce ako dôsledok používania, skladovania, rozliatia a 

zahriatia, nie sú známe. Nebezpečné produkty spaľovania: pozri oddiel 5. 

 

 

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
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11.1      Informácie o toxikologických účinkoch  

              Skúšobné údaje nie sú k dispozícii pre celú zmes. 

Proces klasifikácie 

Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená na zložkách zmesi (súčtový vzorec). 

Klasifikácia podľa GHS (1272/2008/ES, CLP) 

Táto zmes nespĺňa kritériá pre klasifikáciu v súlade s nariadením č 1272/2008/ES. 

Akútna toxicita 

Nie je klasifikovaná ako akútne toxická. 

Žieravosť/dráždivosť pre kožu 

Nie je klasifikovaná ako žieravá/dráždivá pre kožu. 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí 

Nie je klasifikovaná ako vážne poškodzujúca oči, alebo dráždivá pre oči. 

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože 

Nie je klasifikovaná ako respiračný, alebo kožný senzibilizátor. 

Zhrnutie hodnotenia CMR vlastností 

Nie je klasifikovaná ako mutagénna pre zárodočné bunky, karcinogénna, ani ako toxická pre reprodukciu. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) 

Nie je klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán. 

Aspiračná nebezpečnosť 

Nie je klasifikovaná ako predstavujúce aspiračnú nebezpečnosť. 

 ODDIEL 12: Ekologické informácie    

12.1       Toxicita 
              Nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie. 

 Vodná toxicita (akútna) 
 Vodná toxicita (akútna) zložiek zmesi 
 

   

Názov látky Č. CAS Sledovaný 

parameter 

Hodnota Druhy Doba expozície 

Chlorid sodný 7647-14-5 LC50 5840 mg/l ryba 96 h 

 

 Vodná toxicita (chronická) 

               Vodná toxicita (chronická) zložiek zmesi 

Názov látky Č. CAS Sledovaný 

parameter 

Hodnota Druhy Doba expozície 

Chlorid sodný 7647-14-5 EC50 2430 mg/l riasy 120 h 

 

12.2      Perzistencia a degradovateľnosť 

Údaje nie sú k dispozícii. 

12.3      Bioakumulačný potenciál 

Údaje nie sú k dispozícii. 

12.4      Mobilita v pôde 

Údaje nie sú k dispozícii. 

 ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
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12.5      Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Látky obsiahnuté v zmesi nespĺňajú PBT/vPvB kritériá podľa prílohy XIII nariadenia REACH. 

12.6      Iné nepriaznivé účinky 

Údaje nie sú k dispozícii. 

 

13.1      Metódy spracovania odpadu 

Informácie týkajúce sa spracovania odpadu 

Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Kód odpadu musí prideliť 

používateľ na základe jeho konkrétneho použitia. 

Kód odpadu 

a.) 20 01 30 Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 

b.) 15 02 02* Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na    

čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami. 

Pokyny pre bezpečné zneškodňovanie produktu a jeho obalu 

15 Odpadové obaly; absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované. 15 01 

Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálneho odpadu). 

15 01 02 Obaly z plastov. 

15 01 10* Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami. 

Informácie týkajúce sa zneškodňovania do kanalizácie 

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

Poznámka 

Prosíme, berte do úvahy všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia. Odpad by mal byť triedený 

podľa kategórií, s ktorými môžu oddelene zaobchádzať samosprávne alebo celoštátne zariadenia na spracovanie 

odpadu. 

 

14.1      Číslo OSN                                                                                             nie sú subjektom predpisov o preprave 

14.2       Správne expedičné označenie OSN    nie je relevantné 

14.3       Trieda(y) nebezpečnosti pre dopravu 

 Trieda      - 

14.4      Obalová skupina                                                                                 nie je priradené číslo obalovej skupiny 

14.5      Nebezpečnosť pre životné prostredie    žiadne (nie je ohrozujúce pre životné prostredie podľa smernice o    

                                                                                                                             nebezpečných tovaroch) 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  

              Nie sú žiadne ďalšie informácie. 

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

              Náklad nie je určený na dopravu ako hromadný náklad. 

 

Informácie podľa každého zo vzorových predpisov OSN 

• Preprava nebezpečného tovaru cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (ADR/ 

RID/ADN) 

Nie sú subjektom ADR, RID a ADN. 

• Predpis o medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (IMDG) 

Nie sú subjektom IMDG. 

• Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) 

Nie sú subjektom ICAO-IATA. 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
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15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 

prostredia 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) 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) v platnom znení, 

Zákon č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 

v platnom znení. 

15.2      Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Posúdenia chemickej bezpečnosti pre látky v tejto zmesi neboli vykonané. 

 

Skratky a akronymy 

 

Skr. Popis použitých skratiek 
2000/39/ES Smernica Komisie ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na 

vykonanie smernice rady 98/24/ES 
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

(Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách) 
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Európska dohoda o 

medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí) 
CAS Chemical Abstracts Service (Databáza chemických látok a ich unikátny kľúč, Registračné číslo CAS) 
CLP Nariadenie (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
č. ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne číslo ES, ktoré je identifikátorom látok 

komerčne dostupných v rámci EÚ (Európskej únie) 
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru (pozri IATA/DGR) 
EC50 Effective Concentration 50 % (účinná koncentrácia 50 %). EC50 zodpovedá koncentrácii testovanej látky spôsobujúcej 50 % 

zmenu reakcie (napr. na raste) počas špecifikovaného časového intervalu 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických 

látok) 

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam nových chemických látok) 

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a 

označovania chemických látok" vypracovala OSN 

IATA International Air Transport Association (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov) 

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia  o nebezpečných látkach pre leteckú dopravu) 

ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) 

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí) 

IOELV Indikatívna limitná hodnota expozície na pracovisku 

krátkodobý Najvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia 

LC50 Lethal Concentration 50 % (smrteľná koncentrácia 50 %): LC50 zodpovedá koncentrácii testovanej látky spôsobujúcej 50 % 

úmrtnosť počas určeného časového intervalu 

MARPOL Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (skr. z "Marine Pollutant") 

MH Maximálna hodnota 

NLP No-Longer Polymer (látka už nepovažovaná za polymér) 

NPEL Najvyššie prípustné expozičné limity 

NV SR Z.z. Zbierka zákonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri 

práci 

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulatívne a toxické) 

ppm Parts per million (počet častíc na milión) 

priemerný Časovo vážený priemer 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie 

chemických látok) 

 

 ODDIEL 15: Regulačné informácie 

ODDIEL 16: Iné informácie 
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Skr. Popis použitých skratiek 

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzinárodnú 

železničnú prepravu nebezpečných vecí) 

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne) 

 

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov 

- Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2015/830/EU 

- Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP, EU GHS) 

Proces klasifikácie 

Fyzikálne a chemické vlastnosti: Klasifikácia je založená na údajoch o testovanej zmesi. 

Nebezpečenstvo pre zdravie/nebezpečnosť pre životné prostredie: Metóda pre klasifikáciu zmesi je založená              

na zložkách zmesi (súčtový vzorec). 

Zoznam relevantných viet (kódy a celý text ako je uvedené v kapitole 2 a 3) 

Vyhlásenie 

Tieto informácie sú založené na súčasnom stave našich poznatkov. Táto KBÚ bola zostavená a je určená výhradne pre 

tento produkt. 


