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ODDIEL 1:  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 
1.1 Identifikátor produktu:  

Obchodný názov: Teroson EF TK 395 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

neodporúčajú: 
 Relevantné identifikované použitia: Pena, 1K s hnacím plynom (1K PU pena v stlačenej 

nádobe s plynom). 
 Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Neuvádzajú sa. 
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:  
 Icopal s.r.o. 
 Továrenská 1 
 943 03 Štúrovo, SR 
 tel.: +421 (0)36 756 3878 
 fax: +421 (0)36 756 3948 
 e-mail: marketing.sk@icopal.com 
 E-mail osoby zodpovednej za KBÚ: edit.kocsis@icopal.com 
1.4 Núdzové telefónne číslo:  

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

   
ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: 
2.1.1 Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 
 Aerosól, Aerosol 1: H222 
 Aerosól, Aerosol 3: H229 
 Dráždivosť kože, Skin Irrit. 2: H315 
 Kožná senzibilizácia, Skin Sens. 1: H317 
 Podráždenie očí, Eye Irrit. 2: H319 
 Respiračná senzibilizácia, Resp. Sens. 1: H334 
 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia, STOT SE 3: H335 
 Karcinogenita, Carc. 2: H351 
 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia, STOT RE 2: H373 
2.1.2 Doplňujúce informácie: Pre úplné znenie výstražných upozornení: pozri ODDIEL 16. 
2.2 Prvky označovania:   

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] 
Výstražné piktogramy: 
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Výstražné slovo: Nebezpečenstvo 
Výstražné upozornenia:   
H222 Mimoriadne horľavý aerosól. 
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. 
H315 Dráždi kožu. 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. 
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. 
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.  
Bezpečnostné upozornenia:  
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. 
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. 
P260 Nevdychujte pary. 
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov. 
Doplňujúce výstražné upozornenia: 
EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
Ďalšie prvky označovania: 
Obsahuje: polymetylénpolyfenylpolyizokyanát. 

2.3 Iná nebezpečnosť: Pre osoby, ktoré sú senzibilné na diizokyanáty, môže manipulácia s 
 týmto produktom spôsobiť alergické reakcie. V prípade astmy, ekzematóznych kožných 
 ochorení alebo kožných problémov sa vyhýbajte kontaktu s produktom vrátane kontaktu s 
 pokožkou. Produkt nepoužívajte, ak je nedostatočné vetranie, prípadne použite ochrannú 
 masku s príslušným plynovým filtrom (typ A1 podľa STN EN 14387). Rozpúšťadlá 
 obsiahnuté v produkte sa počas používania odparujú a ich pary môžu vytvárať 
 výbušné/veľmi horľavé zmesi pár so vzduchom. Tehotné ženy by sa mali vyhýbať 
 vdychovaniu a kontaktu s pokožkou. Látky obsiahnuté v zmesi nespĺňajú kritériá zaradenia 
 medzi PBT a/alebo vPvB. 
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ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
3.1 Látky: Nevzťahuje sa. 
3.2 Zmesi: Zmes obsahuje polyuretánový pre-polymér a nasledujúce látky: 

Názov látky EC/CAS 

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

[%] Trieda nebezpečnosti Kategória 
nebezpečnosti 

Výstražné 
upozornenie 

1polymetylén-
polyfenylpolyizokyanát - / 9016-87-9 

Karcinogenita, 
Akútna toxicita, 

Toxicita pre špecifický 
cieľový orgán - 

opakovaná expozícia, 
Podráždenie očí, 

Toxicita pre špecifický 
cieľový orgán - 

jednorázová expozícia, 
Dráždivosť kože, 

Respiračná 
senzibilizácia, 

Kožná senzibilizácia 

Carc. 2 
Acute Tox. 4 
STOT RE 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 

Resp. Sens. 1 
Skin Sens. 1 

H351 
H332 
H373 
H319 
H335 
H315 
H334 
H317 

10 - < 20 

1trichlorid-oxid fosforečný, 
reakčný produkt s 
propylénoxidom 

REACH reg. č.: 01-2119486772-
26-xxxx 

- /  
1244733-77-4 Akútna toxicita Acute Tox. 4 H302 10 - < 20 

U, 2 dimetyléter 
REACH reg. č.: 01-2119472128-

37-xxxx 

204-065-8 / 
115-10-6 

Plyny pod tlakom, 
Horľavý plyn 

Press. Gas 
Flam. Gas 1 

H280 
H220 5 - < 10 

U, C, 2 izobután 
REACH reg. č.: 01-2119485395-

27-xxxx 

200-857-2 /  
75-28-5 

Plyny pod tlakom, 
Horľavý plyn 

Press. Gas 
Flam. Gas 1 

H280 
H220 1 - < 5 

U,propán 
REACH reg. č.: 01-2119486944-

21-xxxx 

200-827-9 /  
74-98-6 

Plyny pod tlakom, 
Horľavý plyn 

Press. Gas 
Flam. Gas 1 

H280 
H220 1 - < 5 

1 Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. 
2 Látka s expozičným limitom v pracovnom prostredí. 
Poznámka U: Plyny z jednej zo skupín označených ako stlačený plyn, skvapalnený plyn, schladený skvapalnený plyn alebo 
rozpustený plyn sa pri uvádzaní na trh musia klasifikovať ako „plyny pod tlakom“. Táto skupina závisí od fyzikálneho stavu, v 
ktorom sa plyn nachádza v obale, a preto sa priraďuje v závislosti od prípadu. 
Poznámka C: Niektoré organické látky sa môžu umiestňovať na trh buď v špecifickej izomérnej forme alebo ako zmes viacerých 
izomérov. V tomto prípade musí dodávateľ na etikete uviesť, či je látka konkrétnym izomérom alebo zmesou izomérov. 
Pozn.: Plné znenia výstražných upozornení sú uvedené v ODDIELE 16. 
 
ODDIEL 4:  OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
4.1 Opis opatrení prvej pomoci: 

- všeobecné poznámky: V prípade ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc. 
- po vdýchnutí: Presuňte na čerstvý vzduch. Ak príznaky pretrvávajú vyhľadajte lekársku 
pomoc. Príznaky expozície produktom sa môžu prejaviť s oneskorením.  
- po kontakte s pokožkou: Pri čerstvom produkte okamžite utrite postihnutú oblasť 
pokožky čistou handrou a zvyšky odstráňte rastlinným olejom. Pri vytvrdnutom produkte 
odstráňte mechanicky. 
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- po kontakte s očami: Okamžite opláchnite jemným prúdom vody alebo roztokom na 
vyplachovanie očí (po dobu najmenej 5 minút). Ak bolesť neustupuje (silná bolesť, 
fotosenzitivita, poškodenie rohovky), pokračujte vo vyplachovaní a okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc alebo nemocnicu. 
- po požití: Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Môže vyvolať alergickú kožnú 
reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Koža: začervenanie, zápal.  

 Respiračný systém: podráždenie, kašeľ, dýchavičnosť, pocit tlaku na hrudi (angína 
pectoris). 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: 
Viď pododdiel 4.1. 

 
ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
5.1 Hasiace prostriedky:  

Vhodné hasiace prostriedky: Oxid uhličitý, pena, hasiaci prášok, vodná hmla, rozprášený 
prúd vody. 
Nevhodné hasiace prostriedky: Silný priamy vodný prúd.  

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: V prípade požiaru sa môže tvoriť 
oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2) a oxidy dusíka (NOx). V prípade požiaru je možná 
tvorba izokyanátových výparov. 

5.3 Rady pre požiarnikov: Nádoby vystavené požiaru ochladzujte rozprášeným prúdom vody. 
Používajte osobné ochranné prostriedky a samostatný dýchací prístroj.  
 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:  

Pre iný ako pohotovostný personál: Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Zabezpečte 
dostatočné vetranie. Používajte osobné ochranné prostriedky. Nebezpečenstvo pošmyknutia 
na uniknutom produkte. 

 Pre pohotovostný personál: Informácie nie sú k dispozícii. 
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Nevypúšťajte do 

kanalizácie/povrchových vôd/podzemných vôd. 
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Pozbierajte mechanicky. 

Kontaminovaný produkt zneškodnite ako nebezpečný odpad podľa oddielu 13.  
6.4 Odkaz na iné oddiely: Postupujte podľa informácii uvedených v oddiele 8. 
  
ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Pracovný priestor dobre vetrajte. 

Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, iskier a zdrojov zapálenia. 
Nepoužívajte/vypnite elektrické spotrebiče. Nefajčite, nezvárajte. Nevypúšťajte zvyšky 
produktu do odpadových vôd. Pri preprave v aute, nikdy neuchovávajte produkt v 
plechovke na zadnom sedadle, ale produkt prepravujte riadne zabalený v látke v kufri. Počas 
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spracovania a sušenia, dokonca aj po lepení zabezpečte dostatočné vetranie. Zvýšenú 
obozretnosť venujte aj v priestoroch/miestnostiach kde sa priamo aplikácia produktu 
nevykonáva, napr. odstráňte všetky zdroje vznietenia, vyhýbajte sa ohňu v sporákoch a 
rúrach. Vypnite elektrické zariadenia, ako sú vykurovacie žalúzie, varné platne, ohrievače, 
klimatizácie, atď. Eliminujte tvorbu iskier napr. z elektrických spínačov a zariadení. 
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. 

 Hygienické opatrenia: Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. Pred prestávkami a po 
práci si umyte ruky. 

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility: Zabezpečte 
dostatočné vetranie. Pre produkt uchovávaný v nádobách na stlačený plyn: Chráňte pred 
slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Skladovať v chlade a suchu. Uchovávajte nádobu 
na chladnom, dobre vetranom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Priestory a 
miestnosti na pracovisku dostatočne dobre vetrajte. Vyhnite sa teplotám nižším ako -20°C a 
teplotám nad +50°C. Neskladujte spoločne s oxidačnými činidlami a horľavými 
kvapalinami. Neuchovávajte spoločne s jedlom a nápojmi. 

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia: Pena, 1K s hnacím plynom.  
 
ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
8.1 Kontrolné parametre: Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 k 

Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v 
zmesi: 

Chemická látka CAS 

NPEL 

Poznámka 
priemerný krátkodobý 

ppm mg.m-3 ppm mg.m-3 

Dimetyléter 115-10-6 1 000 1 920 - - - 

Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre chemické faktory je definovaný ako najvyššie prípustná koncentrácia 
chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá škodlivé 
účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí neodôvodnené obťažovanie, napríklad nepríjemným zápachom, a to aj pri 
opakovanej krátkodobej alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života. NPEL pre chemické faktory sú 
stanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou. 
SMERNICA KOMISIE 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou  sa  ustanovuje  prvý  zoznam  
smerných  najvyšších  prípustných  hodnôt vystavenia  pri práci, v znení neskorších 
predpisov: 

Názov chemického 
faktora CAS 

Najvyššie prípustné hodnoty 

Poznámka 
Osemhodinové Krátkodobé 

ppm mg.m-3 ppm mg.m-3 

Dimetyléter 115-10-6 1 000 1 920 - - - 

Biologické medzné hodnoty (BMH) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z., 
v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v zmesi nie sú stanovené. 
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Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z. z. - TECHNICKÉ SMERNÉ HODNOTY 
PLYNOV, PÁR A AEROSÓLOV S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI 
ÚČINKAMI V PRACOVNOM OVZDUŠÍ: 

Chemická 
látka EC CAS 

TSH Účinky 

ml.m-3 
(ppm) mg.m-3 Kategória 

karcinogénov 
Kategória 
mutagénov Senzibilizujúce 

Prienik 
cez 

pokožku 

bután s 
obsahom 
≥ 0,1 % 

butadiénu 
(n-bután) 
(izobután) 

203-
448-7; 
200-

857-2 

106-
97-8; 

75-28-
5 

1000 2400 1 2 _ _ 

 
Hodnoty DNEL pre látku trichlorid-oxid fosforečný, reakčný produkt s propylénoxidom 
(CAS: 1244733-77-4): 
Pracovníci: 
DNEL, systémové akútne účinky, inhalačne: 22,4 mg/m3 
DNEL, systémové chronické účinky, inhalačne: 5,82 mg/m3 
DNEL, systémové akútne účinky, dermálne: 8 mg/kg 
DNEL, systémové chronické účinky, dermálne: 2,08 mg/kg 
Široká verejnosť: 
DNEL, systémové akútne účinky, dermálne: 4 mg/kg 
DNEL, systémové akútne účinky, inhalačne: 11,2 mg/m3 
DNEL, systémové chronické účinky, dermálne: 1,04 mg/kg 
DNEL, systémové chronické účinky, inhalačne: 1,46 mg/m3 
Hodnoty DNEL pre látku dimetyléter (CAS: 115-10-6): 
Pracovníci: 
DNEL, systémové chronické účinky, inhalačne: 1894 mg/m3 
Široká verejnosť: 
DNEL, systémové chronické účinky, inhalačne: 471 mg/m3 
 
Hodnoty PNEC pre trichlorid-oxid fosforečný, reakčný produkt s propylénoxidom (CAS: 
1244733-77-4): 
PNEC, ČOV: 7,84 mg/l 
PNEC, voda (sladká voda): 0,64 mg/l 
PNEC, voda (morská voda): 0,064 mg/l 
PNEC, sediment (sladká voda): 13,4 mg/kg 
PNEC, sediment (morská voda): 1,34 mg/kg 
PNEC, pôda: 1,7 mg/kg 
Hodnoty PNEC pre látku dimetyléter (CAS: 115-10-6): 
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PNEC, voda (sladká voda): 0,155 mg/l 
PNEC, sediment (sladká voda): 0,681 mg/kg 
PNEC, pôda: 0,045 mg/kg 
PNEC, ČOV: 160 mg/l 
PNEC, voda (morská voda): 0,016 mg/l 
PNEC, voda (prerušované uvoľňovanie): 1,549 mg/l 
PNEC, sediment (morská voda): 0,069 mg/kg 

8.2 Kontroly expozície: 
8.2.1   Primerané technické zabezpečenie: Zabezpečte dostatočné vetranie. 
8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky:  
Informácie o navrhovaných osobných ochranných prostriedkoch majú len poradnú funkciu. 
Pred použitím produktu by sa malo vykonať úplné posúdenie rizika s cieľom posúdiť, či 
uvedené osobné ochranné prostriedky sú vhodné pre miestne podmienky. Osobné ochranné 
prostriedky by mali byť v súlade s príslušnými normami EÚ. 

8.2.2.1 Ochrany očí/tváre: Používajte tesne priliehajúce ochranné okuliare. Ochrana 
očí musí byť v súlade s STN EN 166. 

  8.2.2.2 Ochrana kože:  
Ochrana rúk: Používajte ochranné rukavice. 

            Iné: Používajte ochranný pracovný odev. Ochranný odev by mal vyhovovať norme 
  STN EN 14605 pre rozstrekovanie kvapaliny alebo podľa STN EN 13982 pre prach. 

8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: Produkt sa smie používať len v prípade 
dostatočného vetrania na pracovisku. Ak nie je možná dostatočná ventilácia, musí sa 
používať nezávislý dýchací prístroj. 
8.2.2.4 Tepelná nebezpečnosť: Informácie nie sú k dispozícii.  

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície: Informácie nie sú k dispozícii. 
 

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 

Vzhľad: Aerosól (obsahujúci hnací plyn). Béžová farba. 
Zápach: Éterický. 
Prahová hodnota zápachu: Údaje nie sú k dispozícii.     
pH: Údaje nie sú k dispozícii.   
Teplota topenia/tuhnutia: Údaje nie sú k dispozícii.  
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -42°C (-43.6°F) 
Teplota vzplanutia: -104°C (-155.2°F) 
Rýchlosť odparovania: Údaje nie sú k dispozícii.   
Horľavosť (tuhá látka, plyn): Údaje nie sú k dispozícii. 
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: dolný: 0,40 % obj.; horný: 32 % obj. 
Tlak pár: Údaje nie sú k dispozícii. 
Hustota pár: Údaje nie sú k dispozícii.  
Relatívna hustota: 1 g/cm3 

 
 
 

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP). 
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Rozpustnosť (rozpustnosti): Nerozpustný vo vode, pomaly s ňou reaguje – uvoľňuje sa oxid 

 uhličitý. 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: Údaje nie sú k dispozícii.  
Teplota samovznietenia: Údaje nie sú k dispozícii. 
Teplota rozkladu: Údaje nie sú k dispozícii.  
Viskozita: Údaje nie sú k dispozícii. 
Výbušné vlastnosti: Údaje nie sú k dispozícii. 
Oxidačné vlastnosti: Údaje nie sú k dispozícii. 

9.2 Iné informácie: Informácie nie sú k dispozícii. 
 

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 
10.1 Reaktivita: Reakcia s vodou, vývoj CO2. Pri zvyšovaní tlaku v uzavretej nádobe. Reakcia s 

vodou, alkoholmi, amínmi, oxidačnými činidlami. Reakcia s vodou je exotermická. 
10.2 Chemická stabilita: Stabilný za špecifikovaných skladovacích podmienok.   
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Viď pododdiel 10.1. 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Vlhkosť, teploty nad cca 50°C. 
10.5 Nekompatibilné materiály: Viď pododdiel 10.1. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Pri vyšších teplotách sa môže uvoľňovať izokyanát. 

Kontakt s vlhkosťou vytvára oxid uhličitý a tým aj pretlak v uzavretých nádobách - riziko 
prasknutia! 

 
ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: 

a) akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes 
splnené. 
polymetylénpolyfenylpolyizokyanát (CAS: 9016-87-9): 
LD50, orálne, potkan: > 10 000 mg/kg (OECD Guideline 401) 
LD50, dermálne, potkan: > 9 400 mg/kg (OECD Guideline 402) 
dimetyléter (CAS: 115-10-6): 
LC50, inhalačne, potkan: 164 000 ppm 
trichlorid-oxid fosforečný, reakčný produkt s propylénoxidom (CAS: 1244733-77-4): 
LD50, orálne, potkan: 632 mg/kg 
LC50, inhalačne, potkan: > 7 mg/l (OECD Guideline 403) 
LD50, dermálne, potkan: > 2 000 mg/kg (OECD Guideline 402) 
izobután (CAS: 75-28-5): 
LC50, inhalačne - plyn, myš, 4 h: 260 200 ppm 
propán (CAS: 74-98-6): 
LC50, inhalačne - plyn, potkan, 15 min: > 800 000 ppm 
 b) poleptanie kože/podráždenie kože: Dráždi kožu.  
c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

 
 
 

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP). 
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 d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Pri 
vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. 
 e) mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 
klasifikácie pre zmes splnené.  
dimetyléter (CAS: 115-10-6): 
bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test): negatívny 
izobután (CAS: 75-28-5): 
bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test): negatívny (OECD Guideline 471) 
in vitro Säugetierchromoso nen AnomalienTest: negatívny (OECD Guideline 473) 
Drosophila melanogaster: negatívny 
propán (CAS: 74-98-6): 
bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test): negatívny (OECD Guideline 471) 
in vitro Säugetierchromoso nen AnomalienTest: negatívny (OECD Guideline 473) 
Drosophila melanogaster: negatívny 
 f) karcinogenita: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. 
 g) reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes 
splnené. 
 h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: Môže spôsobiť 
podráždenie dýchacích ciest. 
 i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: Môže spôsobiť 
poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
polymetylénpolyfenylpolyizokyanát (CAS: 9016-87-9): 
NOAEL= 0,0002 mg/l, potkan - inhalácia aerosólov, 2 roky (6 h/deň; 5 dní/týždeň) [OECD 
Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)] 
dimetyléter (CAS: 115-10-6): 
NOAEL=> 10000 ppm, potkan - inhalácia, 4 týždne (6 h/deň, 5 dní/týždeň) 
j) aspiračná nebezpečnosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre 
zmes splnené. 
Ďalšie informácie: Osoby alergické na izokyanáty by sa mali vyhýbať manipulácii s 
produktom. Pri produkte existuje riziko reakcie s inými izokyanátovými zlúčeninami. 
Produkt môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii. 
Môže dráždiť dýchací systém. Toxicita produktu je založená na jeho narkotickom účinku po 
inhalácii pár. Pri vdýchnutí spôsobuje alergiu, príznaky astmy alebo ťažkosti s dýchaním. 
Môže spôsobiť alergické kožné reakcie. 

 
ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
12.1 Toxicita: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie. 
 polymetylénpolyfenylpolyizokyanát (CAS: 9016-87-9): 
 LC50, ryby, 96 h: > 1000 mg/l Danio rerio (OECD Guideline 203) 
 dimetyléter (CAS: 115-10-6): 
 LC50, ryby, 96 h: > 4000 mg/l Poecilia reticulata (OECD Guideline 203) 

 
 
 

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP). 
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 EC50, vodné bezstavovce, 48 h: > 4000 mg/l Daphnia magna (OECD Guideline 202) 
 EC50, riasy: > 1000 mg/l (OECD Guideline 201) 
 EC10, mikroorganizmy, 30 min: > 1600 mg/l 
 trichlorid-oxid fosforečný, reakčný produkt s propylénoxidom (CAS: 1244733-77-4): 
 LC50, ryby, 96 h: 56,2 mg/l Brachydanio rerio 
 EC50, vodné bezstavovce, 48 h: 131 mg/l Daphnia magna 
 EC50, riasy, 72 h: 82 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) 
 NOEC, riasy, 72 h: 13 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) 
 EC50, mikroorganizmy, 3 h: 784 mg/l aktivovaný kal (ISO 8192) 
 NOEC, vodné bezstavovce, 21 d: 32 mg/l Daphnia magna (OECD Guideline 202) 
 izobután (CAS: 75-28-5): 
 EC50, riasy, 96 h: 7,71 mg/l 
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: 
 dimetyléter (CAS: 115-10-6): 
 Aeróbna degradácia: 5 % 
 Za testovacích podmienok nedošlo k žiadnej biodegradácii [EU Method C.4-A 
 (Determination of the "Ready" BiodegradabilityDissolved Organic Carbon (DOC) Die-
 Away Test)] 
 trichlorid-oxid fosforečný, reakčný produkt s propylénoxidom (CAS: 1244733-77-4): 
 Aeróbna degradácia: 14 % 
 Za testovacích podmienok nedošlo k žiadnej biodegradácii [OECD Guideline 301 F (Ready 
 Biodegradability: Manometric Respirometry Test)] 
12.3 Bioakumulačný potenciál: 
 dimetyléter (CAS: 115-10-6): LogPow: 0,07 pri 25 °C [QSAR (Quantitative Structure 

Activity Relationship)] 
 trichlorid-oxid fosforečný, reakčný produkt s propylénoxidom (CAS: 1244733-77-4):  
 LogPow: 2,68; BCF: 0,8 - < 14; 42 d; Cyprinus carpio pri 30 °C [OECD Guideline 305 C 

(Bioaccumulation: Test for the Degree of Bioconcentration in Fish) EU Method A.8 
(Partition Coefficient)] 

 izobután (CAS: 75-28-5): 
 LogPow: 2,88 pri 20 °C [OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), 

Shake Flask Method)] 
12.4 Mobilita v pôde: Informácie nie sú k dispozícii. 
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Látky polymetylénpolyfenylpolyizokyanát (CAS: 9016-

87-9); trichlorid-oxid fosforečný, reakčný produkt s propylénoxidom (CAS: 1244733-77-4); 
dimetyléter (CAS: 115-10-6); izobután (CAS: 75-28-5); propán (CAS: 74-98-6) nespĺňajú 
kritériá zaradenia medzi PBT a/alebo vPvB. 

12.6 Iné nepriaznivé účinky: Zabráňte úniku do kanalizácie, pôdy, povrchových a podzemných 
 vôd. 
 
 

 
 
 

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP). 
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ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
13.1 Metódy spracovania odpadu: Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Kódy odpadu/označenie odpadu podľa katalógu odpadov: 
16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky N 
„nebezpečné odpady - N“  
Ak sa tento produkt a jeho obal stanú odpadom, držiteľ odpadu je povinný prideliť 
zodpovedajúci kód odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov. 
Bližšie informácie o zneškodňovaní produktu a obalu poskytuje výrobca produktu. 

 
ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 

 
ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 

zdravia a životného prostredia: Informácie nie sú k dispozícii. 
 Obsah VOC (VOCV 814.018): 15,9 % 
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané. 
 
ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 
Úplný text výstražných upozornení, ktoré nie sú vypísané v úplnom znení v oddieloch 2 až 15: 
H220 Mimoriadne horľavý plyn. 
H222 Mimoriadne horľavý aerosól. 
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. 
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. 

 ADR/RID IATA IMDG 
14.1Číslo OSN 1950 1950 1950 
14.2 Správne expedičné označenie OSN AEROSÓLY, HORĽAVÉ /  

AEROSOLS, FLAMMABLE 
14.3  Trieda, resp. triedy nebezpečnosti 
pre dopravu 2.1 2.1 2.1 

14.4 Obalová skupina - - - 
14.5 Nebezpečnosť pre životné 
prostredie: - - - 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia 
pre užívateľa N/A 

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

N/A 

Kód obmedzenia pre tunely: (D) - - 

 
 
 

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP). 
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H302 Škodlivý po požití. 
H315 Dráždi kožu. 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H332 Škodlivý pri vdýchnutí. 
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. 
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. 
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
Odporúčania na odbornú prípravu: Pracovníci musia byť poučení o rizikách pri manipulácii 
a o požiadavkách na ochranu zdravia a životného prostredia. 
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Látka/zmes by nemala byť použitá pre žiadny 
iný účel než pre ktorý je určená (viď. oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia 
látky/zmesi sa nachádzajú mimo kontrolu dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby 
prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. 
Účel karty bezpečnostných údajov:  Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť užívateľom 
prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku a s ochranou 
životného prostredia. 
Zdroje kľúčových dát: Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá 
požiadavkám Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Karta 
bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe karty bezpečnostných údajov poskytnutej 
spoločnosťou Icopal s.r.o. 
Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 
1272/2008 [CLP]: Pri klasifikácii zmesi ako Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: 
H335; STOT RE 2: H373 bola použitá metóda výpočtu. Pri klasifikácii zmesi ako Skin Sens. 1: 
H317; Resp. Sens. 1: H334; Carc. 2: H351 boli použité relevantné koncentračné limity uvedené v 
nar. 1272/2008 pre jednotlivé kategórie. Pri klasifikácii zmesi ako Aerosol 1: H222, H229 bola 
použitá fyzikálno-chemická podstata produktu. 
Zmeny pri revízii: - 
Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov: 
ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 
DNEL (Derived No Effect Level) - odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom 
EC0 - účinná koncentrácia, ktorá spôsobuje 0 % zmien v odozve  
EC50 - účinná koncentrácia látky, ktorá spôsobuje 50 % zmien v odozve 
ICAO/IATA - Medzinárodný predpis o vzdušnej preprave nebezpečných vecí  
IMDG - Medzinárodný predpis o námornej preprave nebezpečného tovaru 
LC50 - smrteľná koncentrácia pre 50% testovanej populácie 
LD50 - smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka) 
NPEL - najvyššie prípustný expozičný limit  

 
 
 

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  
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PNEC (Predicted No Effect Concentration) - predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k 
žiadnym účinkom 
PBT - perzistentné, bioakumulatívne, toxické látky 
RID - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru 
vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky 

 
 
 

Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP). 
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