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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1 Identifikátor produktu 

Obchodný názov 

 

: Kyselina dusičná, technická, 53%, Kyselina dusičná 

technická, 59%, Kyselina dusičná, čistá, 53%, Kyselina 
dusičná, čistá, 59% 
 

registračné číslo REACH 
 

: 01-2119487297-23-0006, 01-2119487297-23-0026, 01-
2119487297-23-0000 
 

Indexové č. 
 

: 007-030-00-3 
 

Č.EK 

 

: 231-714-2 

 

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

Použitie látky/zmesi 

 

: Výroba, Medziprodukt, Formulácia, Distribúcia, Hnojivá, 

Produkty na umývanie a čistenie, Povrchová úprava, 
Laboratórne použitie, Spracovateľský pomocný prostriedok, 
Činidlá na úpravu pH, Menič iontov 

 
Odporúčané obmedzenia z 
hľadiska používania 

 

: Spotrebiteľské použitie, Koncentrácia > 3%  
 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Dodávateľ : Borealis L.A.T GmbH 

St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linec, Rakúsko 
Telefón: +43 732 6915-0 
 

 
E-mailová adresa : sds@borealisgroup.com 

 

1.4 Núdzové telefónne číslo 

 
+421 2 5477 4166 Národné toxikologické informačné centrum (24h) 

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24) 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008) 

Korozívnosť pre kovy, Kategória 1  H290: Môže byť korozívna pre kovy. 

http://www.borealisgroup.com/
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Akútna toxicita, Kategória 3 
 

 H331: Toxický pri vdýchnutí. 
 

Žieravosť kože, Kategória 1A 

 

 H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a 

poškodenie očí. 
 

2.2 Prvky označovania  

Označovanie  (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008) 

Výstražné piktogramy 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Výstražné slovo 
 

: Nebezpečenstvo 
 

Výstražné upozornenia 

 

: H290 Môže byť korozívna pre kovy. 

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
H331 Toxický pri vdýchnutí. 
 

Doplnkové údaje o 
nebezpečenstve 

: EUH071  Žieravé pre dýchacie cesty. 
 

Bezpečnostné upozornenia 

 

: Prevencia:  

P260 Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly. 

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

Odozva:  

P303 + P361 + P353 + P310 PRI KONTAKTE S 
POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti 
odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ 

sprchou.Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM/ lekára. 
P304 + P340 + P311 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na 

čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Volajte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.  
P305 + P351 + P338 + P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: 

Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. 

Skladovanie:  

P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. 

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 
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2.3 Iná nebezpečnosť 

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické 
(PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.  

 

Ekologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti 
narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením 
delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% 

alebo vyššej. 
 

Toxikologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú 

vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo 
nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na 
úrovni 0,1% alebo vyššej. 

 
 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.1 Látky 

Indexové č. 
 

: 007-030-00-3 
 

Č.EK 
 

: 231-714-2 
 

Zložky 

Chemický názov Č. CAS 
Č.EK 

Koncentrácia (% w/w) 

kyselina dusičná 7697-37-2 

231-714-2 

> 50 - < 65 

 
 

 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné odporúčania 
 

:  Odstrániť postihnutého z dosahu výparov. 
Okamžitá lekárska pomoc sa vyžaduje. 
Osoba poskytujúca prvú pomoc musí chrániť i seba.  

 
Pri vdýchnutí 
 

:  Preneste na čerstvý vzduch. 
Udržiavajte pacienta v teple a v kľude. 

Ak je dýchanie nepravidelné alebo zastavené, nariaďte umelé 
dýchanie. 
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Dýchanie z úst do úst môže byť nebezpečné. 

Pokiaľ je možné, podajte kyslík. 
 

Pri kontakte s pokožkou 

 

:  Ihneď odstráňte/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.  

Okamžitě omývajte veľkým množstvom vody po dobu 
nejmenej 15 minút. 
Popáleniny musí ošetriť lekár. 

Pokiaľ podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekársku 
pomoc. 
 

Pri kontakte s očami 
 

:  Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami 
najmenej 15 minút. 
Okamžite vyhľadajte zdravotnícku pomoc. 

Symptómy sa môžu prejaviť oneskorene. 
 

Pri požití 

 

:  NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 

Nedávajte nič piť. 
Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri 
vedomí). 

Postihnutého okamžite dopravte do nemocnice.  
 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  

Symptómy : Vdychovanie: 
Dráždenie dýchacích ciest 
Bolesť 

Dýchacie potiaže 
Vdychovanie môže vyvolať edém a zápal pľúc.  
Symptómy sa môžu prejaviť oneskorene. 

 
   Kontakt s pokožkou: 

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. 

 
   Kontakt s očami: 

Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

 
Riziká : Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

Toxický pri vdýchnutí. 

Žieravé pre dýchacie cesty. 
Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  

Zaobchádzanie 
 

: Riziko opozdeného edému pľúc. 
Ponechajte pod lekárskym dozorom najmenej 48 hodín. 
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ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1 Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky 
 

:  Nezápalný. 
Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej 

situácii a okoliu. 
Oxid uhličitý (CO2) 
Pena odolná alkoholu 

 
 
 

  Zrážajte výpary postrekom vody. 
 

Nevhodné hasiace 
prostriedky 
 

:  Suchý prášok 
Suchá chemikália 
Pena 

Nehasiť parou alebo pieskom. 
Ďalšie informácie viď oddiel 5.3. 
 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Zvláštne nebezpečenstvá pri 
hasení požiaru 

 

:  Môže explodovať pri styku so silnými redukčnými činidlami.  
Pri styku s bežnými kovmi sa uvoľnuje vodík  

 
 
 

  Nebezpečné rozkladné produkty vytvorené pri požiari.  
Oxidy dusíka (NOx) 

 

5.3 Rady pre požiarnikov 

Špeciálne ochranné 

prostriedky pre požiarnikov 
 

:  Ochrana osôb použitím tesne priliehajúceho chemicky 

odolného odevu a nezávislého dýchacieho prístroja.  
 

Ďalšie informácie 

 

:  Udržiavajte nádoby a okolie v chlade striekaním vody.  

Zabráňte kontaminácii systému povrchových alebo 
podzemných vôd vodou použitou na hasenie požiaru.  
Pri požiari a/alebo výbuchu nedýchajte dymy. 

Zberajte kontaminovanú vodu použitú na hasenie oddelene. 
Táto sa nesmie vypúšťať do kanalizácie. 
Zbytky po požiari a kontaminovaná voda použitá na hasenie 

musia byť zneškodněné v súlade s miestnými predpismi.  
 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy  

Zabezpečte primerané vetranie. 

http://www.borealisgroup.com/
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Nevdychujte pary. 

Zabráňte kontaktu s produktom. 
Ochrana osôb použitím tesne priliehajúceho chemicky odolného odevu a nezávislého 
dýchacieho prístroja. 

Evakuujte osoby do bezpečných priestorov. 
Zrážajte výpary postrekom vody. 
 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné  prostredie 

Zabráňte vniknutiu produktu do kanalizácie a prostredia.  
Pri vniknutí do vôd, pôdy alebo kanalizácie upovedomte príslušné úrady.  

 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie  

Zabráňte ďalšiemu presakovaniu alebo rozliatiu.  

Zadržte unikajúce množstvo, nechajte absorbovať do nehorľavého materiálu (napr. piesku, 
zeminy, kremeliny, vermikulitu) a preneste do nádoby na zneškodnenie podľa miestnych / 
národných predpisov (viď oddiel 13). 

Väčšie rozliaté množstvá by sa mali mechanicky pozberať (odstrániť odčerpaním) na 
zneškodnenie. 
 

Narieďte veľkým množstvom vody. 
Neutralizujte nižšie uvedeným(i) produktom(i): 
kalcinovaná sóda 

Hydroxid vápenatý 
 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8. 
Opatrenia pri zneškodňovaní je uvedená  v oddieli 13. 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  

Pokyny pre bezpečnú 
manipuláciu 

 

: Zabezpečte primerané vetranie. 
Vyvarujte sa vdychovaniu, požitiu a kontaktu s pokožkou 

alebo očami. 
Použite prostriedky osobnej ochrany. 
Pridávajte len malé množstvá kyselín alebo zásad do vody, 

nikdy nie opačne. Stále premiešavajte. 
Riedenie a neutralizácia je vysokoexotermné reakcie. 
 

Návod na ochranu pred 
požiarom a výbuchom 
 

:  Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu. Uschovávajte 
mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Môže explodovať pri 
styku so silnými redukčnými činidlami. Pri styku s bežnými 

kovmi sa uvoľnuje vodík  
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Hygienické opatrenia 
 

:  Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred pracovnými 
prestávkami a okamžite po manipulácii s produktom si umyte 
ruky. Nepoužívajte kontaktné šošovky.  

 

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility  

Požiadavky na skladovacie 

plochy a zásobníky 
 

:  Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste. Skladujte 

oddelene od zdrojov tepla, zápalných zdrojov a mimo dosah 
slnečného žiarenia. Uschovávajte v priestoroch s podlahou 
odolávajúcou kyselinám.  

 
 
 

  Vhodné materiály pre nádoby: Odolné proti korózii Nerezová 
oceľ Hliník plasty (napr. PVC, PTFE) sklo  

 
 
 

  Materiály nevhodné na uloženie do nádob: Kovy Uhlíkatá oceľ 
Polypropylén  

 

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia  

Osobitné použitia 

 

:  Berte do úvahy technické smernice o použití tejto látky/zmesi. 

 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1 Kontrolné parametre 

Limitné hodnoty vystavenia 

Zložky Č. CAS Typ hodnoty 
(Forma 

expozície) 

Kontrolné parametre Podstata 

kyselina dusičná 7697-37-2 STEL 1 ppm 
2,6 mg/m3 

2006/15/EC 

Ďalšie informácie Indikatívny 

  CEIL 2,6 mg/m3 SK OEL 

  NPEL krátkodobý 1 ppm 

2,6 mg/m3 

SK OEL 

Odvodenej úrovne bez účinku (DNEL) podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006: 

Názov látky Finálne 

použitie 

Spôsoby 

expozície 

Možné ovplyvnenie 

zdravia 

Hodnota 

kyselina dusičná 
 

Pracovníci Vdychovanie Akútny, Lokálne 
účinky 

2,6 mg/m3 

 Pracovníci Vdychovanie Dlouhodobý, Lokálne 

účinky 

2,6 mg/m3 

 Spotrebiteľské Vdychovanie Akútny, Lokálne 1,3 mg/m3 
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použitie účinky 

 Spotrebiteľské 

použitie 

Vdychovanie Dlouhodobý, Lokálne 

účinky 

1,3 mg/m3 

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom  (PNEC) podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/2006: 

Názov látky Životné prostredie Hodnota 

kyselina dusičná   

Poznámky: Nie je relevantné 

8.2 Kontroly expozície 

Prostriedok osobnej ochrany 

Ochrana zraku :  Používať ochranné okuliare a v prípade potreby ochranný štít. 

(EN 166) 
 

Ochrana rúk

    Materiál : butylkaučuk 
    Doba prieniku : >= 300 min 
    Hrúbka rukavíc : 0,7 mm 
 

    Materiál : Fluórovaný kaučuk 
    Doba prieniku : >= 480 min 
    Hrúbka rukavíc : 0,7 mm 
 

 

 

    Poznámky 
 

: Zvolené ochranné rukavice majú vyhovovať špecifikáciam 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/45 a od 

nej odvodenej normy EN 374. Dodržiavajte láskavo pokyny 
dodávateľa rukavíc, týkajúce sa priepustnosti a doby 
prieniku. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne 

podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je 
nebezpečenstvo rezania, brúsenia a dlhá doba kontaktu.   
 

Ochrana pokožky a tela :  Ochranný odev 
Pracovná obuv 
 

Ochrana dýchacích ciest :  Ak sa prekračuje expozičný limit na pracovisku a/alebo pri 
prášení alebo vzniku aerosolu použite uvedený prostriedok na 
ochranu dýchacích ciest. 

 
   Krátkodobá expozícia: 

Vhodná maska (EN 149, EN 14387 alebo EN 1827) 

Odporúčaný typ filtra: 
Typ B 
Typ E 

 
   Dlhodobá expozície: 

celotvárové masky (napr EN 143, EN 14387 alebo EN 12083) 
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Nezávislý dýchací prístroj (EN 133) 

 
Ochranné opatrenia :  Zaistite, aby sa zariadenia na výplach očí a bezpečnostné 

sprchy nachádzali v blízkosti pracoviska. 

 

Kontroly environmentálnej expozície  

Všeobecné odporúčania :  Zabráňte vniknutiu produktu do kanalizácie a prostredia. Pri 

vniknutí do vôd, pôdy alebo kanalizácie upovedomte príslušné 
úrady. 

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Fyzický stav : kvapalina 

roztok 
 

Farba 

 

:  bezfarebný, svetle žltkastý 

 
Zápach 
 

:  štipľavý, dusivý 
 

Prahová hodnota zápachu 
 

:  0,29 ppm 
 

Teplotu tavenia 

 

: -18,5 °C 

 (101,3 kPa) 
koncentrácia 55 %  
 

Teplota varu 
 

: 118 °C (1.013 hPa) 
koncentrácia 55 %  
 

Horľavosť 
 

: Produkt nie je horľavý. 
 

Horný výbušný limit / horná 

hranica horľavosti 
 

: Nepoužiteľné  

 

Dolný výbušný limit / Dolná 

hranica horľavosti 
 

: Nepoužiteľné  

 

Teplota vzplanutia 

 

: Nepoužiteľné, (anorganický) 

 
Teplota rozkladu 
 

:  83 °C 
HNO3 100%  

 
pH 
 

: 1 
Koncentrácia: 0,1 mol/l 
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Disociačná konštanta pKa = -1  

 
Rozpustnosť (rozpustnosti) 

Rozpustnosť vo vode 

 

: > 500 g/l dokonale miešateľný  (20 °C) 

 
 

Tlak pár 

 

: 9,5 hPa (20 °C) 

koncentrácia 55 %  
 

Hustota 

 

: 1,340 g/cm3 (20 °C) 

koncentrácia 55 %  
 

Relatívna hustota pár 

 

: cca. 2 

(Vzduch = 1,0)  
 

9.2 Iné informácie 

Výbušniny 
 

: Nie je výbušný 
 

Oxidačné vlastnosti 

 

: Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce. 

 
Samozapaľovanie : nezapaľuje se  

 

Rýchlosť odparovania 
 

:  Nepoužiteľné  
 

Molekulárna hmotnosť 
 

: 63,01 g/mol 
 

 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok.  

10.2 Chemická stabilita 

Produkt je chemicky stabilný. 

Pri pôsobeniu svetla alebo pri styku s organickými materiálmi sa môže rozložit' na NOx.  

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 

Nebezpečné reakcie 

 

:  Môže prudko reagovať s: 

Redukčné činidlá 
Silné bázy 
Chlorid 

Práškové kovy 
 

   Pri styku s bežnými kovmi sa uvoľnuje vodík  
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 Exotermická reakcia s vodou. 

 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Podmienky, ktorým sa treba 

vyhnúť 
 

: Priame zdroje tepla. 

 

10.5 Nekompatibilné materiály 

Materiály, ktorým je potrebné 
sa vyhnúť 
 

:  Horľavý materiál 
Organické materiály 
Redukčné činidlá 

Práškové kovy 
Alkoholy 
Chlorečnany 

Uhlíkatá oceľ 
Meď 
Horľavé kvapaliny 

Kyselina chrómová 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Oxidy dusíka (NOx) 
 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008  

Akútna toxicita  

Toxický pri vdýchnutí. 

Zložky: 

kyselina dusičná: 
Akútna orálna toxicita 

 

:  Poznámky: štúdia nie je vedecky opodstatnená 

(žieravý) 
 

Akútna inhalačná toxicita 

 

:  Akútna inhalačná toxicita (Potkan, samec): 2,65 mg/l 

Skúšobná atmosféra: Para 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 403 
 

Akútna dermálna toxicita 
 

:  Poznámky: štúdia nie je vedecky opodstatnená 
(žieravý) 
 

Poleptanie kože/podráždenie kože  

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.  
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Zložky: 

kyselina dusičná: 
štúdia nie je vedecky opodstatnená 
 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí 

Spôsobuje vážne poškodenie očí.  

Zložky: 

kyselina dusičná: 
štúdia nie je vedecky opodstatnená 
(žieravý) 

 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia  

Senzibilizácia kože: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 
Respiračná senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Zložky: 

kyselina dusičná: 

štúdia nie je vedecky opodstatnená 
(žieravý) 
 

Mutagenita zárodočných buniek 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Zložky: 

kyselina dusičná: 
Genotoxicita in vitro 
 

: Typ testu: Test podľa Amesa 
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 471 

Výsledok: negatívny 
 

 
 

: Typ testu: Test na chromozomálnu aberáciu in vitro 

Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 473 
Výsledok: negatívny 
Testovacia látka: Dusičnan sodný 

Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 
 

 
 

: Typ testu: Štúdia génovej mutácie in vitro na bunkách 

cicavcov 
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 476 
Výsledok: negatívny 

Testovacia látka: Dusičnan draselný 
Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 
 

 
 

: Poznámky: Skúšky in vitro neukázali mutagénne účinky  
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Genotoxicita in vivo 
 

:  Typ testu: experiment in vivo 

Druh: Myš (samec) 
Aplikačný postup práce: Orálne 
Metóda: Bez rešpektovania smerníc 

Výsledok: negatívny 
Testovacia látka: Dusičnan sodný 
Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 

 

Karcinogenita 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Zložky: 

kyselina dusičná: 
Poznámky: štúdia nie je vedecky opodstatnená 

 

Reprodukčná toxicita  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Zložky: 

kyselina dusičná: 
Účinky na plodnosť 
 

:  Druh: Potkan 

Aplikačný postup práce: Požitie 
Všeobecná toxicita - rodičia: Úroveň expozície, pri ktorej sa 
nepozoruje nepriaznivý účinok: 1.500 mg/kg bw/day mg/kg 

th/deň 
Všeobecná toxicita F1: Úroveň expozície, pri ktorej sa 
nepozoruje nepriaznivý účinok: 1.500 mg/kg bw/day mg/kg 

th/deň 
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 422 
Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 

 
Účinky na vývoj plodu 
 

:  Druh: Potkan 
Aplikačný postup práce: Požitie 

Všeobecná toxicita u matiek: NOAEL: 1.500 mg/kg bw/day 
mg/kg th/deň 
Teratogenita: NOAEL: 1.500 mg/kg bw/day mg/kg th/deň 

Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 422 
Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 
 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia  

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Zložky: 
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kyselina dusičná: 

Druh: Potkan 
NOAEL: 1500 mg/kg/day 
Aplikačný postup práce: Orálne 

Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 422 
Testovacia látka: Dusičnan draselný 
Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 

 
Druh: Potkan 
NOAEC: > 2,15 ppm 

Aplikačný postup práce: Vdychovanie 
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 413 
Testovacia látka: Oxid dusičitý 

Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 
 

Aspiračná toxicita 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti 

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 

Produkt: 

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že 
majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s 

článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením 
delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením 
Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.  

 

Ďalšie informácie  

Zložky: 

kyselina dusičná: 
Poznámky: Vdychovanie môže vyvolať edém a zápal pľúc. Symptómy sa môžu prejaviť 
oneskorene. 

 
 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1 Toxicita 

Zložky: 

kyselina dusičná: 

Toxicita pre ryby :  Stredná letálna pH (Lepomis macrochirus (Mesačník)): 3 - 3,5  
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 Expozičný čas: 96 h 

Metóda: Bez rešpektovania smerníc 
Poznámky: Sladká voda 
 

 
 

  Stredná letálna pH (Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový)): 
cca. 3,7  
Expozičný čas: 96 h 

Metóda: Bez rešpektovania smerníc 
Poznámky: Sladká voda 
 

Toxicita pre dafnie a ostatné 
vodné bezstavovce. 
 

:  Stredná letálna pH (Ceriodaphnia dubia (perloočka)): 4,4 - 4,7  
Expozičný čas: 48 h 
Metóda: US EPA smernica 

Poznámky: Sladká voda 
 

Toxicita pre riasy 

 

:  NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom) (řasy): 6,75 

mmol/l  
Expozičný čas: 10 d 
Typ testu: Inhibícia rastu 

Testovacia látka: Dusičnan draselný 
Poznámky: Morská voda 
Čítať naprieč (analógia) 

 
Toxicita pre baktérie 
 

:  EC50 : > 1.000 mg/l  
Expozičný čas: 3 h 

Typ testu: Inhibícia respirácie aktívnych kalov 
Testovacia látka: Dusičnan sodný 
Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 209 

Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 
 

Toxicita pre ryby (Chronická 

toxicita) 
 

: NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom): 268 mg 

nitrate/l 
Expozičný čas: 30 d 
Testovacia látka: Dusičnan sodný 

Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 
 

 

 

 NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom): 157 mg 

nitrate/l 
Expozičný čas: 32 d 
Druh: střevle (Pimephales promelas) 

Testovacia látka: Dusičnan sodný 
Poznámky: Čítať naprieč (analógia) 
 

Ekotoxikologické hodnotenie 
Krátkodobá (akútna) 
nebezpečnosť pre vodné 

prostredie 

:  Hodnota pH má toxický účinok. 
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12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 

Zložky: 

kyselina dusičná: 

Biologická odbúrateľnosť 
 

:  Poznámky: štúdia nie je vedecky opodstatnená 
(anorganický) 
 

Vplyv na úpravu odpadových 
vôd 
 

:  Nie je relevantné 
 

12.3 Bioakumulačný potenciál 

Zložky: 

kyselina dusičná: 

Bioakumulácia 
 

:  Poznámky: Nehromadí sa v organizmoch. 
(anorganický) 
 

Rozdeľovací koeficient: n-
oktanol/voda 
 

: log Pow: -0,21 
Poznámky: koncentrácia 70 % 
 

12.4 Mobilita v pôde 

Zložky: 

kyselina dusičná: 

Mobilita 
 

: Prostredie: Voda 
Poznámky: úplne rozpustný 
 

 
 

: Prostredie: Pôda 
Poznámky: Neočakáva sa, že sa bude adsorbovať na pôde. 
 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Produkt: 

Hodnotenie 

 

: Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za 

perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko 
perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 
0,1 % alebo vyššom.. 

 

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 

Produkt: 

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že 
majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s 
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článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením 

delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením 
Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej. 

 

12.7 Iné nepriaznivé účinky 

Produkt: 

Doplnkové ekologické 

informácie 
 

:  Zabráňte vniknutiu do spodnej vody, do povrchových vôd či do 

kanalizácie. 
 

 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1 Metódy spracovania odpadu 

Produkt :  Zneškodnite v súlade s miestnými predpismi. 

Roztoky s nízkou hodnotou pH sa musia pred vypúšťaním 
neutralizovať. 
pH by malo byť v rozsahu 6-9. 

 
   Neutralizujte nižšie uvedeným(i) produktom(i): 

kalcinovaná sóda 

Hydroxid vápenatý 
 

   Európskeho kód odpadov: 

06 01 05* (kyselina dusičná a kyselina dusitá) 
 

Znečistené obaly :  Vyprázdnite zostávajúci obsah. 

Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre 
likvidáciu odpadov. 
 

 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo 

ADR : UN 2031 

RID : UN 2031 

IMDG : UN 2031 

14.2 Správne expedičné označenie OSN 
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ADR : KYSELINA DUSIČNÁ 

RID : KYSELINA DUSIČNÁ 

IMDG : NITRIC ACID 

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 

ADR : 8 

RID : 8 

IMDG : 8 

14.4 Obalová skupina 

ADR  
Obalová skupina : II 

Klasifikačný kód : C1 
Identifikačné číslo 
nebezpečnosti 

: 80 

Štítky : 8 
Kód obmedzenia prejazdu 
tunelom 

: (E) 

RID  
Obalová skupina : II 
Klasifikačný kód : C1 

Identifikačné číslo 
nebezpečnosti 

: 80 

Štítky : 8 

IMDG  
Obalová skupina : II 
Štítky : 8 

EmS Kód : F-A, S-B 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie  

ADR  

Nebezpečný pre životné 
prostredie 

: nie 

RID  

Nebezpečný pre životné 
prostredie 

: nie 

IMDG  

Znečisťujúcu látku pre more : nie 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  

Poznámky : Nie su potrebné žiadne špecifické inštrukcie. 
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Tu uvedená(é) prepravná(é) klasifikácia(e) slúži(a) len na informatívne účely a sú uvedené výlučne 

na základe vlastností nezabaleného materiálu a sú popísané v karte bezpečnostných údajov. 
Prepravné klasifikácie sa môžu líšiť od spôsobu prepravy, rozmerov obalov a znenia národných 
alebo miestnych nariadení. 

 

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO 

Typ lode :  2 

Kategória znečistenia :  Y 
 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

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

REACH - Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a 

používania určitých nebezpečných látok, prípravkov a 
výrobkov (Príloha XVII) 
 

: Nepoužiteľné 

REACH - Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich 
veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii (č lánok 
59). 

 

: Nepoužiteľné 

REACH - Zoznam látok podliehajúcich autorizácii 
(Príloha XIV) 

 

: Nepoužiteľné 

 
 

Seveso III: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev 
závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok.
Kategória   Množstvo 1 Množstvo 2 

H2 
 

 AKÚTNA TOXICITA 50 t 200 t 

 

Iné smernice.: 

Nariadenie (EÚ) č. 2019/1148 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní - 
PRÍLOHA I. OBMEDZENÉ PREKURZORY VÝBUŠNÍN 

Získavanie, dovážanie, držba alebo používanie výbušného prekurzora širokou verejnosťou je 
obmedzené. 
Všetky podozrivé transakcie a zmiznutia a odcudzenia značného množstva by sa mali ohlásiť 

príslušnému vnútroštátnemu kontaktnému miestu. Pozri https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what -we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-
precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf.  

 
V prípade, že je to potrebné, rešpektujte Nariadenie 94/33/EK o ochrane mladých ľudí pri práci 
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resp. prísnejšie národné nariadenia. 

 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

U tejto látky bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.  

 

ODDIEL 16: Iné informácie 

EUH071 : Žieravé pre dýchacie cesty. 

Plný text iných skratiek 

2006/15/EC : Prípustných hodnôt vystavenia pri práci 
SK OEL : Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v 

pracovnom ovzduší 
2006/15/EC / STEL : Skratka prípustnej ohrozenia 
SK OEL / CEIL : krátkodobý 

SK OEL / NPEL krátkodobý : NPEL krátkodobý 
 

Ďalšie informácie 

Odporúčania na odbornú 
prípravu 
 

:  Poskytnite dostatočné informácie, pokyny a instruktáž 
operátorovi. 
Pravidelné školenia všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú 

na preprave nebezpečných látok (podľa kapitoly 1.3 ADR).  
 

Iné informácie 

 

:  Vydané v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006, Príloha II, a 

neskorších doplnkov. 
Zmeny od poslednej verzie sú zvýraznené na okraji. Táto 
verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. 

 
Vypracoval 
 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Steffen Pfeiffer 
 

Zdroje kľúčových údajov, 
ktoré sa použili na 
zostavenie karty 

bezpečnostných údajov 
 

:  Chemical Safety Report, Nitric acid. FARM REACH 
Consortium, 2016 
 

Klasifikácia zmesi: Proces klasifikácie: 

Met. Corr. 1 H290 Výpočetná metóda 

Acute Tox. 3 H331 Na základe skúšobných údajov. 

Skin Corr. 1A H314 Na základe skúšobných údajov. 
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Odmietnutie 
 
Podľa našich najlepších znalostí je tu obsiahnutá informácia presná a spoľahlivá k dátumu vydania, 

avšak nepreberáme žiadnu zodpovednosť za presnosť a kompletnosť tejto informácie.  
 
Borealis neposkytuje žiadne záruky presahujúce tu uvedený popis. Nič tu uvedené 

nepredstavuje žiadnu záruku predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.  
 
Zákazník zodpovedá za kontrolu a vyskúšanie našich výrobkov ohľadom ich vhodnosti na 

konkrétny účel zákazníka. Zákazník je zodpovedný za správne, bezpečné a zákonné 
používanie, spracovanie a manipuláciu s našimi produktmi.  
 

Nie je možné prijať žiadnu zodpovednosť za používanie výrobkov Borealis v kombinácii s inými 
materiálmi. Tu uvedené informácie platia výhradne pre naše výrobky pri nepoužití v kombinácii s 
materiálmi tretích strán. 
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Dodatok 

expozičný scenár 

Číslo Názov 

ES1 Formulovanie alebo prebaľovanie, Príprava, balenie a prebaľovanie látok a zmesí 

ES2 Použitie v priemyselných areáloch, Použitie ako medziprodukt 

ES3 Použitie v priemyselných areáloch, Používanie reaktívnej pomôcky pri spracovaní v 

priemyselnom podniku (žiadne začlenenie do výrobku alebo na výrobok) 

ES4 Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi, Rozsiahle použitie reaktívnej pomôcky pri 

spracovaní (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v interiéri) 

ES5 Spotrebiteľské použitie, Spotrebiteľ 
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ES1: Príprava, balenie a prebaľovanie látok a zmesí, Koncentrácia < 70 % 

1.1. Názov oddielu 

Štruktúrovaný skrátený názov : Formulovanie alebo prebaľovanie 

 

Životné prostredie 

PS1 Príprava, balenie a prebaľovanie látok a  zmesí ERC2 

Pracovník 

PS2 Príprava, balenie a prebaľovanie látok a  zmesí, Všeobecné opatrenia  PROC1, 

PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 

PROC5, 
PROC8a, 
PROC8b, 

PROC9, 
PROC15 

 
 

1.2. Podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu 

1.2.1. Kontrola zaťaženia životného prostredia : Formulovanie do zmesi (ERC2) 

 
 

1.2.2. Kontrola expozície pracovníkov: Príprava, balenie a prebaľovanie látok a  zmesí, Všeobecné 

opatrenia 
Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly. (PROC1) / Chemická výroba alebo rafinéria v 

uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
ekvivalentnými podmienkami uzavretia (PROC2) / Výroba alebo formulovanie v chemickom 
priemysle v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou 

alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly.  (PROC3) / Chemická výroba s možnosťou 
expozície (PROC4) / Miešanie alebo zmiešavanie v dávkových procesoch (PROC5) / Presun látky 
alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach  (PROC8a) / Presun látky alebo 

zmesi (plnenie/vypúšťanie) v určených zariadeniach (PROC8b) / Presun látky alebo zmesi do 
malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) (PROC9) / Použitie vo forme laboratórneho 
činidla (PROC15) 
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Vlastnosti produktu (výrobku) 

Vzťahuje sa na koncentrácie do 70 % 

Fyzikálna forma produktu : Kvapalina 

Vodný roztok 

Používané množstvo, frekvencia a  trvanie použitia (alebo životnosť) 

Dĺžka trvania : Vzťahuje sa na denné expozície do 8 hodín  

Technické a organizačné podmienky a  opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (najmenej 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu).  
Použitie v systémoch s krytou manipuláciou 

Pred otvorením alebo údržbou zariadenia systém vypustite a vypláchnite. 
Zaistite, aby pracovníci boli školení v minimalizácii expozície.  
Minimalizujte expozíciu pomocou opatrení, ako sú uzavreté systémy, určené zariadenia a  vhodné 

všeobecné/lokálne odsávacie vetranie. 

Miestne odsávacie vetranie 

nie 
Inhalačná - minimálna účinnosť 0 % 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia  

Používajte chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so školením zameraným na 
konkrétnu činnosť. 
Noste vhodnou kombinézu na ochranu pokožky pred expozíciou. 

Dermálna - minimálna účinnosť 90 % 

Používajte ochranu očí podľa EN 166. 

Ochrana dýchacích ciest 
nie 
Inhalačná - minimálna účinnosť 0 % 

Iné podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Použitie v interiéri alebo v exteriéri : Vnútorné použitie 

Ďalšie odporúčania overených postupov. Povinnosti podľa článku 37 ods. 4 nariadenia REACH 
sa nevzťahujú 

Zabráňte tvorbe aerosólu a vystrekovaniu. 
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1.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

1.3.1. Uvoľnenie a expozícia do životného prostredia: Formulovanie do zmesi (ERC2) 

 

Ďalšie informácie o odhade expozície  

Keďže nebolo identifikované žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie, neuskutočnilo sa žiadne 

hodnotenie expozície a charakterizácia rizík v súvislosti so životným prostredím. 

 
 
 

1.4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci 
hraníc vymedzených expozičným scenárom 

Dostupný bezpečnostný údajový hárok poskytuje používateľovi dostatočné informácie o opatreniach v 

rizikových situáciách a prevádzkových podmienkach, ktoré mu umožňujú bezpečne pracovať s 
látkou/zmesou. Ak sú prijaté iné opatrenia v rizikových situáciách/prevádzkové podmienky, musí sa 
používateľ presvedčiť, že prípadné riziká budú potlačené na najmenej tej istej úrovni.  
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ES2: Použitie ako medziprodukt, Koncentrácia < 70 % 

2.1. Názov oddielu 

Štruktúrovaný skrátený názov : Použitie v priemyselných areáloch 

 

Životné prostredie 

PS1 Použitie ako medziprodukt, Priemyselné použitie  ERC6a 

Pracovník 

PS2 Použitie ako medziprodukt, Všeobecné opatrenia  PROC1, 

PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 

PROC5, 
PROC8a, 
PROC8b, 

PROC9, 
PROC15 

 
 

2.2. Podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu 

2.2.1. Kontrola zaťaženia životného prostredia : Použitie medziproduktu (ERC6a) 

 
 

2.2.2. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie ako medziprodukt, Všeobecné opatrenia  

Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly. (PROC1) / Chemická výroba alebo rafinéria v 
uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 

ekvivalentnými podmienkami uzavretia (PROC2) / Výroba alebo formulovanie v chemickom 
priemysle v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou 
alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly.  (PROC3) / Chemická výroba s možnosťou 

expozície (PROC4) / Miešanie alebo zmiešavanie v dávkových procesoch (PROC5) / Presun látky 
alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach  (PROC8a) / Presun látky alebo 
zmesi (plnenie/vypúšťanie) v určených zariadeniach (PROC8b) / Presun látky alebo zmesi do 

malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) (PROC9) / Použitie vo forme laboratórneho 
činidla (PROC15) 
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Vlastnosti produktu (výrobku) 

Vzťahuje sa na koncentrácie do 70 % 

Fyzikálna forma produktu : Kvapalina 

Vodný roztok 

Používané množstvo, frekvencia a  trvanie použitia (alebo životnosť) 

Dĺžka trvania : Vzťahuje sa na denné expozície do 8 hodín  

Technické a organizačné podmienky a  opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (najmenej 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu).  
Použitie v systémoch s krytou manipuláciou 

Pred otvorením alebo údržbou zariadenia systém vypustite a vypláchnite. 
Zaistite, aby pracovníci boli školení v minimalizácii expozície. 
Minimalizujte expozíciu pomocou opatrení, ako sú uzavreté systémy, určené zariadenia a  vhodné 

všeobecné/lokálne odsávacie vetranie. 

Miestne odsávacie vetranie 

nie 
Inhalačná - minimálna účinnosť 0 % 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia  

Používajte chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so školením zameraným na 
konkrétnu činnosť. 
Noste vhodnou kombinézu na ochranu pokožky pred expozíciou.  

Dermálna - minimálna účinnosť 90 % 

Používajte ochranu očí podľa EN 166. 

Ochrana dýchacích ciest 
nie 
Inhalačná - minimálna účinnosť 0 % 

Iné podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Použitie v interiéri alebo v exteriéri : Vnútorné použitie 

Ďalšie odporúčania overených postupov. Povinnosti podľa článku 37 ods. 4 nariadenia REACH 
sa nevzťahujú 

Zabráňte tvorbe aerosólu a vystrekovaniu. 
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2.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

2.3.1. Uvoľnenie a expozícia do životného prostredia: Použitie medziproduktu (ERC6a) 

 

Ďalšie informácie o odhade expozície 

Keďže nebolo identifikované žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie, neuskutočnilo sa žiadne 

hodnotenie expozície a charakterizácia rizík v súvislosti so životným prostredím. 

 
 
 

2.4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci 
hraníc vymedzených expozičným scenárom 

Dostupný bezpečnostný údajový hárok poskytuje používateľovi dostatočné informácie o opatreniach v 

rizikových situáciách a prevádzkových podmienkach, ktoré mu umožňujú bezpečne pracovať s 
látkou/zmesou. Ak sú prijaté iné opatrenia v rizikových situáciách/prevádzkové podmienky, musí sa 
používateľ presvedčiť, že prípadné riziká budú potlačené na najmenej tej istej úrovni.  
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ES3: Používanie reaktívnej pomôcky pri spracovaní v priemyselnom podniku (žiadne 
začlenenie do výrobku alebo na výrobok), Koncentrácia < 70 % 

3.1. Názov oddielu 

Štruktúrovaný skrátený názov : Použitie v priemyselných areáloch 

 

Životné prostredie 

PS1 Reaktívne spracovanie pomoci, Priemyselné použitie  ERC4, ERC6b 

Pracovník 

PS2 Reaktívne spracovanie pomoci, Všeobecné opatrenia  PROC1, 

PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 

PROC5, 
PROC7, 
PROC8a, 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 

PROC13, 
PROC15 

 
 

3.2. Podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu 

3.2.1. Kontrola zaťaženia životného prostredia : Použitie nereaktívnej pomôcky pri spracovaní v 

priemyselnom areáli (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch) (ERC4) / Používanie 
reaktívnej pomôcky pri spracovaní v priemyselnom podniku (žiadne začlenenie do výrobku alebo 
na výrobok) (ERC6b) 

 
 

3.2.2. Kontrola expozície pracovníkov: Reaktívne spracovanie pomoci, Všeobecné opatrenia  

Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly. (PROC1) / Chemická výroba alebo rafinéria v 
uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 

ekvivalentnými podmienkami uzavretia  (PROC2) / Výroba alebo formulovanie v chemickom 
priemysle v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou 
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alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly.  (PROC3) / Chemická výroba s možnosťou 

expozície (PROC4) / Miešanie alebo zmiešavanie v dávkových procesoch (PROC5) / Priemyselné 
rozprašovanie (PROC7) / Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených 
zariadeniach (PROC8a) / Presun látky alebo zmesi (plnenie/vypúšťanie) v určených zariadeniach  

(PROC8b) / Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia)  
(PROC9) / Použitie valčekov a štetcov (PROC10) / Úprava výrobkov namáčaním a liatím (PROC13) / 
Použitie vo forme laboratórneho činidla  (PROC15) 

 

Vlastnosti produktu (výrobku) 

Vzťahuje sa na koncentrácie do 70 % 

Fyzikálna forma produktu : Kvapalina 
Vodný roztok 

Používané množstvo, frekvencia a  trvanie použitia (alebo životnosť) 

Dĺžka trvania : Vzťahuje sa na denné expozície do 8 hodín  

Technické a organizačné podmienky a  opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (najmenej 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu).  
Použitie v systémoch s krytou manipuláciou 
Pred otvorením alebo údržbou zariadenia systém vypustite a vypláchnite. 

Zaistite, aby pracovníci boli školení v minimalizácii expozície.  
Minimalizujte expozíciu pomocou opatrení, ako sú uzavreté systémy, určené zariadenia a  vhodné 
všeobecné/lokálne odsávacie vetranie. 

Miestne odsávacie vetranie 
nie 

Inhalačná - minimálna účinnosť 0 % 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia  

Používajte chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so školením zameraným na 

konkrétnu činnosť. 
Noste vhodnou kombinézu na ochranu pokožky pred expozíciou.  
Dermálna - minimálna účinnosť 90 % 

Používajte ochranu očí podľa EN 166. 

Ochrana dýchacích ciest 

nie 
Inhalačná - minimálna účinnosť 0 % 

Iné podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Použitie v interiéri alebo v exteriéri : Vnútorné použitie 
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Ďalšie odporúčania overených postupov. Povinnosti podľa článku 37 ods. 4 nariadenia REACH 
sa nevzťahujú 

Zabráňte tvorbe aerosólu a vystrekovaniu. 

 
 

3.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

3.3.1. Uvoľnenie a expozícia do životného prostredia: Použitie nereaktívnej pomôcky pri 
spracovaní v priemyselnom areáli (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch)  (ERC4) / 

Používanie reaktívnej pomôcky pri spracovaní v priemyselnom podniku (žiadne začlenenie do 
výrobku alebo na výrobok) (ERC6b) 

 

Ďalšie informácie o odhade expozície  

Keďže nebolo identifikované žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie, neuskutočnilo sa žiadne 

hodnotenie expozície a charakterizácia rizík v súvislosti so životným prostredím. 

 
 
 

3.4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci 
hraníc vymedzených expozičným scenárom 

Dostupný bezpečnostný údajový hárok poskytuje používateľovi dostatočné informácie o opatreniach v 

rizikových situáciách a prevádzkových podmienkach, ktoré mu umožňujú bezpečne pracovať s 
látkou/zmesou. Ak sú prijaté iné opatrenia v rizikových situáciách/prevádzkové podmienky, musí sa 
používateľ presvedčiť, že prípadné riziká budú potlačené na najmenej tej istej úrovni.  
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ES4: Rozsiahle použitie reaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začleňovanie do 
výrobku ani na jeho povrch, v interiéri), Rozsiahle použitie reaktívnej pomôcky pri 
spracovaní (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v exteriéri), 
Koncentrácia < 70 % 

4.1. Názov oddielu 

Štruktúrovaný skrátený názov : Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi 

 

Životné prostredie 

PS1 Reaktívne spracovanie pomoci, Profesionálne použitie  ERC8b, 
ERC8e 

Pracovník 

PS2 Reaktívne spracovanie pomoci, Všeobecné opatrenia  PROC1, 

PROC2, 
PROC3, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 

PROC15, 
PROC19 

 
 

4.2. Podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu 

4.2.1. Kontrola zaťaženia životného prostredia : Rozsiahle použitie reaktívnej pomôcky pri 

spracovaní (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8b) / Rozsiahle 
použitie reaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v 
exteriéri) (ERC8e) 

 
 

4.2.2. Kontrola expozície pracovníkov: Reaktívne spracovanie pomoci, Všeobecné opatrenia  

Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly. (PROC1) / Chemická výroba alebo rafinéria v 
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uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 

ekvivalentnými podmienkami uzavretia  (PROC2) / Výroba alebo formulovanie v chemickom 
priemysle v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou 
alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly.  (PROC3) / Miešanie alebo zmiešavanie v 

dávkových procesoch (PROC5) / Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených 
zariadeniach (PROC8a) / Presun látky alebo zmesi (plnenie/vypúšťanie) v určených zariadeniach  
(PROC8b) / Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia)  

(PROC9) / Použitie valčekov a štetcov (PROC10) / Nepriemyselné rozprašovanie  (PROC11) / Úprava 
výrobkov namáčaním a liatím (PROC13) / Použitie vo forme laboratórneho činidla  (PROC15) / 
Ručné činnosti spojené so stykom s rukami  (PROC19) 

 

Vlastnosti produktu (výrobku) 

Vzťahuje sa na koncentrácie do 70 % 

Fyzikálna forma produktu : Kvapalina 
Vodný roztok 

Používané množstvo, frekvencia a  trvanie použitia (alebo životnosť) 

Dĺžka trvania : Vzťahuje sa na denné expozície do 8 hodín  

Technické a organizačné podmienky a  opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (najmenej 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu).  
Použitie v systémoch s krytou manipuláciou 
Pred otvorením alebo údržbou zariadenia systém vypustite a vypláchnite. 

Zaistite, aby pracovníci boli školení v minimalizácii expozície.  
Minimalizujte expozíciu pomocou opatrení, ako sú uzavreté systémy, určené zariadenia a  vhodné 
všeobecné/lokálne odsávacie vetranie. 

Miestne odsávacie vetranie 
nie 

Inhalačná - minimálna účinnosť 0 % 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia  

Používajte chemicky odolné rukavice (testované podľa EN 374) v kombinácii so školením zameraným na 

konkrétnu činnosť. 
Noste vhodnou kombinézu na ochranu pokožky pred expozíciou.  
Dermálna - minimálna účinnosť 90 % 

Používajte ochranu očí podľa EN 166. 

Ochrana dýchacích ciest 

nie 
Inhalačná - minimálna účinnosť 0 % 
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Iné podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Použitie v interiéri alebo v exteriéri : Vzťahuje sa na použitie v interiéri a v exteriéri. 

Ďalšie odporúčania overených postupov. Povinnosti podľa článku 37 ods. 4 nariadenia REACH 

sa nevzťahujú 

Zabráňte tvorbe aerosólu a vystrekovaniu. 

 
 

4.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

4.3.1. Uvoľnenie a expozícia do životného prostredia: Rozsiahle použitie reaktívnej pomôcky pri 

spracovaní (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8b) / Rozsiahle 
použitie reaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v 
exteriéri) (ERC8e) 

 

Ďalšie informácie o odhade expozície  

Keďže nebolo identifikované žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie, neuskutočnilo sa žiadne 
hodnotenie expozície a charakterizácia rizík v súvislosti so životným prostredím. 

 
 

 

4.4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci 
hraníc vymedzených expozičným scenárom 

Dostupný bezpečnostný údajový hárok poskytuje používateľovi dostatočné informácie o opatreniach v 
rizikových situáciách a prevádzkových podmienkach, ktoré mu umožňujú bezpečne pracovať s 
látkou/zmesou. Ak sú prijaté iné opatrenia v rizikových situáciách/prevádzkové podmienky, musí sa 

používateľ presvedčiť, že prípadné riziká budú potlačené na najmenej tej istej úrovni.  
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ES5: Spotrebiteľ, Zahŕňa koncentrácie do 3%. 

5.1. Názov oddielu 

Štruktúrovaný skrátený názov : Spotrebiteľské použitie 

 

Životné prostredie 

PS1 Reaktívne spracovanie pomoci, Spotrebiteľské použitie  ERC8b, 
ERC8e 

Spotrebiteľ 

PS2 Rozsiahle použitie reaktívnej pomôcky pri spracovaní (ž iadne 
začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v interiéri), Rozsiahle 
použitie reaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začleňovanie do 

výrobku ani na jeho povrch, v exteriéri), Hnojová (pôdne zmeny), 
Čistiaci prostriedok 

PC3, PC12, 
PC31, PC35 

 
 

5.2. Podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu 

5.2.1. Kontrola zaťaženia životného prostredia : Rozsiahle použitie reaktívnej pomôcky pri  

spracovaní (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8b) / Rozsiahle 
použitie reaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v 
exteriéri) (ERC8e) 

 
 
5.2.2. Kontrola expozície zákazníkov: Rozsiahle použitie reaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne 

začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v interiéri), Rozsiahle použitie reaktívnej pomôcky pri 
spracovaní (žiadne začleňovanie do výrobku ani na  jeho povrch, v exteriéri), Hnojová (pôdne 
zmeny), Čistiaci prostriedok 

Produkty na čistenie vzduchu (PC3) / Hnojivá (PC12) / Leštidlá a vosky (PC31) / Produkty na 
umývanie a čistenie  (PC35) 

Vlastnosti produktu (výrobku) 

Vzťahuje sa na koncentrácie do 3 % 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia  

Vyhýbajte sa používaniu bez rukavíc. 
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Zabráňte priamemu kontaktu očí s výrobkom, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách. 

 
 

5.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

5.3.1. Uvoľnenie a expozícia do životného prostredia: Rozsiahle použitie reaktívnej pomôcky pri 

spracovaní (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v interiéri) (ERC8b) / Rozsiahle 
použitie reaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začleňovanie do výrobku ani na jeho povrch, v 
exteriéri) (ERC8e) 

 

Ďalšie informácie o odhade expozície  

Keďže nebolo identifikované žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie, neuskutočnilo sa žiadne 
hodnotenie expozície a charakterizácia rizík v súvislosti so životným prostredím. 

 

5.3.2. Expozícia spotrebiteľov: Produkty na čistenie vzduchu (PC3) / Hnojivá (PC12) / Leštidlá a 

vosky (PC31) / Produkty na umývanie a čistenie  (PC35) 

 

Ďalšie informácie o odhade expozície  

Keďže nebolo identifikované žiadne toxikologické nebezpečenstvo, neuskutočnilo sa žiadne hodnotenie 
expozície a charakterizácia rizík v súvislosti s ľuďmi (pracovníkmi či spotrebiteľmi). 

 
 

5.4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci 
hraníc vymedzených expozičným scenárom 

Dostupný bezpečnostný údajový hárok poskytuje používateľovi dostatočné informácie o opatreniach v 
rizikových situáciách a prevádzkových podmienkach, ktoré mu umožňujú bezpečne pracovať s 
látkou/zmesou. Ak sú prijaté iné opatrenia v rizikových situáciách/prevádzkové podmienky, musí sa 

používateľ presvedčiť, že prípadné riziká budú potlačené na najmenej tej istej úrovni. 
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