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                                    Karta bezpečnostných údajov 
(v súlade Nariadením Komisie 830/2015EC) 

 

Dátum vypracovania: 10.03.2017 
Dátum revízie č.1: 10.01.2019 

 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor produktu 

Chemický názov/Synonymá: kyselina benzénsulfónová, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty 

Obchodný názov: DUBACID SP 
CAS: 85536-14-7 

EINECS/ ELINCS: 287-494-3 

Registračné číslo 01-2119490234-40-0036 

1.2 Identifikované použitia: Výroba: Výroba látky (ES1) 

Neodporúčané použitia: - 

  

1.3 Dodávateľ KBU/výrobca PTCHEM Sulfurex, s. r. o.  

Ulica, č.: Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová 

PSČ: 976 97 

Obec/Mesto: Nemecká 

Štát: Slovensko 

Telefón: +421901724123                  

Fax: - 

E-mail: mraz@sulfurex.sk     

1.4 Núdzové telefónne číslo: 02/54774166 

Národné toxikologické informačné centrum 

ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 

2.1 Klasifikácia látky podľa 
Nariadenia EP a Rady  
č. 1272/2008 CLP: 

GHS05,07 Nebezpečenstvo 
Acute Tox. 4   H302  
Skin Corr. 1B  H314 
Aquatic Chronic 3, H412 

2.2 Prvky označovania 

výstražný piktogram 

  
 

  

výstražné slovo Nebezpečenstvo 
výstražné upozornenie H302 Škodlivý po požití  

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí 
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

bezpečnostné upozornenie P260 Nevdychujte hmlu/pary 
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky  
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre 
P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ  
CENTRUM/ lekára 
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie 
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky 
kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ 
sprchou. 
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite 
jej pohodlne dýchať. 
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne 
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte 
ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu 

2.3 Iná nebezpečnosť Horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti. 

mailto:mraz@sulfurex.sk
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ODDIEL 3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

Názov zložky kyselina benzénsulfónová,  
4-C10-13-sek-alkyl deriváty 

kyselina sírová (nečistota) 

Koncentrácia > 96 % ≤ 1,5 % 

CAS 85536-14-7 7664-93-9 

EC 287-494-3 231-639-5 

Klasifikácia GHS05,07 
Acute Tox. 4   
Skin Corr. 1B 
Aquatic Chronic 3 

GHS05 
Skin. Corr.1A 

H výroky H302  
H314 
H412 

H314 

Signálne slovo Nebezpečenstvo Nebezpečenstvo 

Limity na pracovisku - NPEL 

PBT/vPvB nie nie 

Iné údaje - Špecifický limit  
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 % 
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 % 
Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 % 

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1 Opis opatrení prvej 
pomoci 

Vdychovanie Pri ťažkostiach po vdýchnutí postihnutého preniesť na čerstvý 
vzduch. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadať lekársku pomoc. 

Oči Vymyť dôkladne dostatočným množstvom vody počas 
najmenej 15-20 minút. Okamžite vyhľadať lekársku pomoc. 

Pokožka Dôkladne umyť veľkým množstvom vody. Kontaminovaný 
odev a obuv okamžite vyzliecť. 

Požitie Nikdy nevyvolávať zvracanie! Postihnutého čo najskôr 

dopraviť k lekárovi. 
4.2 Najdôležitejšie príznaky a 
účinky, akútne aj oneskorené 

Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
Dlhodobá alebo často opakovaná  expozícia môže spôsobiť nekrózu.  
Vdychovanie výparov spôsobuje podráždenie  dýchacích ciest a iných slizníc, 
možný je edém horných dýchacích ciest. V prípade požitia môže spôsobiť 
vážne zdravotné problémy.  
Možné symptómy sú dráždenie tráviaceho traktu, nevoľnosť, zvracanie, hnačky 
a popáleniny.   

4.3 Potreba okamžitej 
lekárskej starostlivosti a 
osobitného ošetrenia 

V prípade náhodného požitia, poliatia pokožky, vniknutia do očí alebo ak 
sa objavia akékoľvek ťažkosti pri kontakte s produktom alebo pri vdychovaní 
výparov,  okamžite kontaktujte lekára. 

ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1 Hasiace prostriedky vhodné CO2 , hasiaci prášok, pena odolná voči alkoholu, vodná hmla. 

nevhodné priamy prúd vody 

5.2 Osobitné ohrozenia 
vyplývajúce z látky alebo zo 
zmesi 

Pri horení vznikajú  toxické plyny (oxidy uhlíka, oxidy síry).   Horľavina IV. triedy 
nebezpečnosti. 

5.3 Rady pre požiarnikov Ochranný odev, izolačný dýchací prístroj. Nevdychujte pary vzniknuté pri 
horení.  Nádoby v blízkosti požiaru ochladzujte vodnou hmlou. Žieravý, kyslý 
produkt (pH=0) – s nádobami a s produktom manipulujte opatrne. 

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
Individuálne ochranné 
opatrenia, osobné ochranné 
prostriedky 

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevdychujte plyny/pary. V uzavretých 
priestoroch treba zabezpečte intenzívne vetranie.  Izolujte priestory 
kontaminované látkou. Noste vhodné osobné ochranné prostriedky.  Odstráňte 
všetky zdroje horenia, vypnite elektrický prúd. Zabráňte prístupu nechráneným 
a neinformovaným osobám. 

Tepelná nebezpečnosť Horľavina IV. triedy 
6.2 Bezpečnostné opatrenia 
pre životné prostredie 

Zabráňte rozšíreniu do životného prostredia, do pitných, povrchových, 
podzemných vôd, kanalizácie a pôdy. Ak sa tak stane je nutné upovedomiť 
príslušné inštitúcie. 
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6.3 Metódy a materiál na 
zabránenie šíreniu a 
vyčistenie 

Odstráňte pomocou inertného materiálu, ktorý viaže kvapaliny ako je napr. 
piesok, zemina alebo   univerzálne absorpčné materiály (napr. RENOLEX) 
a zhromaždite vo vhodných, dobre uzatvorených a označených nádobách. 
Použitý materiál likvidujte podľa príslušných predpisov. 

6.4 Odkaz na iné oddiely Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. 
Informácia o pH produktu: oddiel 9, 12 
Likvidácia: pozri oddiel 13. 

ODDIEL 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1 Bezpečnostné opatrenia 
na bezpečné zaobchádzanie 

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte vhodné ochranné 
prostriedky.  Okamžite odstráňte kontaminovaný odev a pred opätovným 
použitím vyčistite. Po manipulácii sa dôkladne umyte. Zabráňte vdychovaniu 
pár a výparov. Zabezpečte dôkladné vetranie pracovných priestorov. Pri práci 
nejesť, nepiť ani nefajčiť. Pri zaobchádzaní a skladovaní dodržiavajte zásady 
pre prácu s chemickými látkami a žieravinami. Pracovisko vybavte sprchou, 
alebo iným zdrojom vody pre prípad potreby opláchnutia očí alebo pokožky. 
Obal po otvorení opätovne tesne uzatvorte. 

7.2 Podmienky na bezpečné 
skladovanie vrátane 
akejkoľvek nekompatibility 

Skladujte v tesne uzatvorených nádobách, na suchom, chladnom a dobre 
vetranom mieste s malými zmenami teplôt. Chráňte pred poveternostnými 
vplyvmi. Uchovávajte mimo dosahu nekompatibilných materiálov (oddiel 10).  
Odporúčaná teplota skladovania: + 30°C až +40°C. 

7.3 Špecifické konečné 
použitie(-ia) 

Povrchovo aktívna látka pre použitie pri výrobe čistiacich a pracích prostriedkov 

ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA 

8.1 Kontrolné parametre  Názov látky CAS NPEL (mg/m
3
) Pozn. 

priemerný krátkodobý 

kyselina  sírová 7664-93-9   0,05   - - 

DNEL (pracovníci) Vdychovanie (systémový, dlhodobý vplyv): 12 mg/m
3 

Vdychovanie (lokálny, dlhodobý vplyv): 12 mg/m
3
 

Pokožka (systémový, dlhodobý vplyv): 170 mg/kg/deň 
DNEL (spotrebitelia) Vdychovanie (systémový, dlhodobý vplyv): 3 mg/m

3 

Vdychovanie (lokálny, dlhodobý vplyv): 3 mg/m
3
 

Pokožka (systémový, dlhodobý vplyv): 185 mg/kg/deň 
Požitie (systémový, dlhodobý vplyv): 850 µg/kg/deň 

8.2 Kontroly expozície Ochrana očí/tváre ochranné okuliare – tesne priliehajúce, ochranný štít  
Ochrana kože ochranné rukavice (materiál odolný voči kyselinám) 

ochranný odev (materiál odolný voči kyselinám) 
Ochrana dýchacích 
ciest 

vhodný respirátor (maska s filtrom E2) 

Kontroly environmentálnej 
expozície (PNEC) 

Sladká voda: 287 µg/l 
Morská voda: 28,7 µg/l 
Sporadické uvoľňovanie: 16,7 µg/l 
ČOV:3,43 mg/l 
Sladkovodný sediment: 287 µg/kg 
Sediment z morskej vody: 287 µg/kg 

ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Fyzikálny stav kvapalina (viskózna) 
Farba hnedá 
Zápach siričitý (dráždivý, štipľavý) 
Prahová hodnota zápachu nestanovená 
pH 0  
Teplota topenia/tuhnutia [°C] - 20 
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah [°C] nestanovená 
Teplota vzplanutia [°C] ~ 205 
Rýchlosť odparovania nestanovená 
Horľavosť ~ 214 
Teplota samovznietenia [°C] ~ 385 
Teplota rozkladu [°C] > 80 
Dolný limit výbušnosti nestanovený 
Horný limit výbušnosti nestanovený 
Oxidačné vlastnosti nestanovené 
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Tlak pár [hPa] 1,06 x 10
-8

 

Hustota pár nestanovená 
Relatívna hustota [g.cm

-3
] 1,06 

Rozpustnosť vo vode [g.l
-1

] dobre rozpustný v každom pomere 
Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l

-1
] nestanovená 

Rozdeľovací koef. n-okt./voda Log Pow = 2 (23°C) 
Viskozita Kinematická: 260 mm

2
/s/50°C 

9.2 Iné informácie Teplotná trieda: T2 

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita údaje nie sú známe 
10.2 Chemická stabilita Stabilný za odporúčaných podmienok používania a skladovania. 
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií údaje nie sú známe 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť teploty nad 80°C (dochádza k tepelnému rozkladu), zdroje ohňa 
10.5 Nekompatibilné materiály oxidačné činidlá, kovy, silné zásady, voda 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Pri horení (pozri oddiel 5.) 

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: 
 
Akútna toxicita 
LD50/LC50 

Orálna Škodlivý po požití. 
potkan: 1470 mg/kg  (OECD 401) 

Dermálna potkan: 2000 mg/kg  (OECD 401) 
Inhalačná Údaje nie sú k dispozícii 

  
Dráždivosť/žieravosť pokožky Spôsobuje vážne poleptanie kože. 
  
Dráždivosť/vážne poškodenie očí Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
   
Senzibilizujúce 
vlastnosti 

Pokožka Údaje nie sú k dispozícii 
Dýchacie cesty Údaje nie sú k dispozícii 

  
Mutagenita Nie je dôkaz 
  
Reprodukčná toxicita Nie je dôkaz 
  
Karcinogenita Nie je dôkaz 
  
STOT SE Údaje nie sú k dispozícii 
  
STOT RE NOAEL (potkan/9mes. expozícia): 40 - 85 mg/kg/deň 

LOAEL (potkan): 115 - 145 mg/ kg/deň  
  
Aspiračná toxicita Údaje nie sú k dispozícii 
  
  

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1 Toxicita pre vodné organizmy Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 NOEC, 21d, dafnie, 0,72 mg/l; OECD202  
  
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť rýchlo rozložiteľný 
 94% za 28 dní (OECD 301A) DOC-Die Away test 
12.3 Bioakumulačný potenciál BCF: 87 l/kg  (OECD 305 E) (Flow-through Fish Test) 
12.4 Mobilita v pôde 63% , 4% sediment (Model EPI sada USEPA 2000 b) 
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB Údaje nie sú k dispozícii. 
  
12.6 Iné nepriaznivé účinky kyslý produkt, vo veľkých množstvá môže spôsobiť nadmernú 

acidifikáciu prostredia a tak pôsobiť nepriaznivo na vodné 
organizmy. 
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ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

13.1 Metódy spracovania 
odpadu 

Pri odporúčanom použití sa tvorba odpadu nepredpokladá. Vzniknutý odpad 
z výrobku zneškodňujte v súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Nevylievať neriedené do ČOV! 
Zatriedenie podľa Katalógu odpadov: 20 01 29 
Vyprázdnené obaly po dôkladnom vypláchnutí likvidujte v separovanom zbere. 
Obaly, ktoré sú silne znečistené likvidujte rovnako ako odpad. 
Zatriedenie podľa Katalógu odpadov: 15 01 10 

ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

Číslo OSN UN: 2586 
Správne expedičné označenie OSN KYSELINY ALKYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ alebo 

KYSELINY ARYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ 
najviac s 5 % voľnej kyseliny sírovej 

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu 8.C3 
Obalová skupina III 
Nebezpečnosť pre životné prostredie nie 
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Bezpečnostná značka: 8 
Doprava hromadného nákladu Obmedzené množstvo: QL7 

ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

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 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní    
 chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc 
 Nariadenie Komisie č. 2015/830, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
 č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) 
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 
Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh 
Nariadenie vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č.471/2011 a v znení Nariadenia vlády SR č.82/2015 
Zákon č. 313/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 
Vyhláška MVSR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii 
a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov 
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch v znení neskorších noviel 
 
Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006): žiadne  

Látky zo zoznamu kandidátskych látok (SVHC) v súlade s Nariadením  1907/2006 REACH: žiadne 

Látky z Prílohy XIV: žiadne 

 
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: hodnotenie bolo vykonané, Správa o chemickej bezpečnosti (CSR) je  

súčasť registračného dossieru, údaje v KBU (oddiely 8, 9,11,12) sú v súlade s CSR 

ODDIEL 16. INÉ INFORMÁCIE 

Dôvod revízie č.1: doplnenie klasifikácie látky, zmeny v oddieloch 2,3,7,12,16 
 
Znenie H-výrokov z oddielu 3:  

H302 Škodlivý po požití  
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí 
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
Triedy nebezpečenstva:  

Acute Tox.: akútna toxicita  
Skin Corr.: žieravý pre pokožku 
STOT SE: toxicita pre špecifický cieľový orgán,  jednorazová expozícia 
STOT RE: toxicita pre špecifický cieľový orgán,  opakovaná expozícia 
Aquatic Chronic: chronická vodná toxicita 
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Použité skratky:  

NPEL - najvyššie prípustné expozičné limiy 
DNEL - Derivated no effect level (Odvodená hodnota limitu bez účinku) 
PNEC - Predicted no effect concentration (Predvídaná /vypočítaná koncentrácia bez účinku) 
NOEC - koncentrácia, ktorá nevyváláva účinok 
NOAEL - Najvyššia dávka/koncentrácia látky, ktorá nevyvolala škodlivé účinky 
LOAEL - Najnižšia dávka/koncentrácia látky, ktorá nevyvolala škodlivé účinky 
 
Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebiteľskej siete:  

hmatový trojuholník pre ľudí s poruchou zraku 
uzáver odolný voči otvoreniu deťmi 
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Expozičný scenár (príloha KBU) 

 
 
ES1 Výroba: Výroba látky 

 

Procesy a činnosti obsiahnuté v expozičnom scenári (charakterizované deskriptormi použitia): 

 

SU 8 Výroba veľkoobjemových chemických látok vo veľkom rozsahu 
(vrátane ropných produktov) 

PROC 2 Použitie v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou 

PC35 Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe 
rozpúšťadiel) 

ERC1 Výroba látok 

Zahŕňa výrobu látky v nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou, presun látky 
(plnenie/vypúšťanie) do/z nádob/veľkých kontajnerov v určených a v neurčených zariadeniach. 

 

Prevádzkové podmienky a opatrenia na kontrolu rizika 

Procesná kategória: Výroba chemickej látky  produktov alebo výrobkov za použitia technológií spojených so 

syntézou kvapalných materiálov ktorá nie je zvlášť zameraná na maximálne zníženie emisií.  
Proces nemá vysokú integritu a vyskytuje sa príležitostná expozícia, napr. počas údržby, odberu vzoriek a 
poškodenia vybavenia.  Plniace linky sú špeciálne navrhnuté  na zachytávanie emisií (výparov a aerosólov) a 
minimalizáciu únikov. Vzorkovanie, nakladanie, plnenie, preprava, transfer a balenie  v určených a v neurčených 
zariadeniach  s možnou expozíciou vzhľadom výpary  ako aj s čistením zariadenia.   
Kategória vplyvu na životné prostredie: Výroba organických a anorganických látok v chemickom, v 

nepretržitom procese s použitím určeného alebo univerzálneho zariadenia, technicky ovládateľného alebo 
používaného manuálne.  

Kontrola expozície  zamestnancov 

Fyzikálna forma látky kvapalina, tlak pár < 0,5 kPa 

Koncentrácia látky  cca 100 % 

Koncentrácia látky v prípravkoch cca 25 % 

Množstvo použité za čas alebo činnosť denná expozícia do 8 hodín 

DNEL zamestnanci/inhalačne/ systémový, dlhodobý vplyv 12 mg/m
3
 

DNEL zamestnanci/inhalačne/ lokálny, dlhodobý vplyv 12 mg/m
3
 

DNEL zamestnanci/dermálne/ systémový, dlhodobý vplyv 170 mg/kg hm./deň 

Opatrenia pre manažment  rizík 

Všeobecné opatrenia:  
Minimalizujte expozíciu pracovníkov použitím opatrení, ako sú uzavreté systémy, špecializované zariadenia a 
vhodná celková/miestna ventilácia. Pracovníci, ktorí pracujú s produktom musia absolvovať raz ročne 
bezpečnostné školenie pre prácu s chemickými látkami aby boli spôsobilí pre prácu s produktom. Zabráňte 
kontaktu s pokožkou a očami. Používajte vhodné ochranné prostriedky.  Okamžite odstráňte kontaminovaný 
odev a pred opätovným použitím vyčistite. Po manipulácii sa dôkladne umyte. Zabráňte vdychovaniu pár 
a výparov. Zabezpečte dôkladné vetranie pracovných priestorov. Pracovisko vybavte sprchou, alebo iným 
zdrojom vody pre prípad potreby opláchnutia očí alebo pokožky. Zabráňte priamemu kontaktu s produktom. 
Tam, kde existuje možnosť expozície: obmedzte prístup len na pracovníkov, ktorí boli vyškolení alebo 
pracovníkov, ktorí sú pod ich vedením.  Používajte vhodné ochranné rukavice a ochranný odev (odolné voči 
kyselinám), ochranné okuliare alebo celo-tvárový štít a ochranné prostriedky na dýchacie cesty (pri úniku 
samostatný dýchací prístroj, pri bežnej manipulácii masku s filtrom E2). Zabezpečte zdravotný dohľad 
pracovníkov. Dodržujte dôkladne bezpečnostné a hygienické predpisy pre prácu s chemikáliami.   
Obal po otvorení opätovne tesne uzatvorte. Rozliaty produkt okamžite odstráňte, miesto vyčistite. S nádobami 
manipulujte opatrne, aby sa zabránilo rozliatiu produktu. 

 

Kontrola expozície  na životné prostredie 

Charakteristika produktu: kyslá látka (pH = 0) 

Používané množstvo 

Použitie v rámci regiónu (t/rok) 10 

Použitie v rámci EU (t/rok) 15.000 

Maximálna denná tonáž pre podnik (t/rok) 46,32 t/deň 

Iné operačné podmienky ovplyvňujúce expozíciu na životné prostredie 

Emisie do ovzdušia z procesu TOC: 270 kg/rok,  
SOx: 40 kg/rok 

Odpadová voda z procesu 51027 m
3
/rok 

Úniky do pôdy z procesu nie 

 

PNEC sladká voda:  287 µg/l 
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PNEC morská voda: 28,7 µg/l 

PNEC ČOV: 3,43 mg/l 

PNEC sladkovodný sediment 287 µg/kg 

PNEC sporadické uvoľňovanie 16,7 µg/l 

Riziká expozície vodného prostredia sú dané charakterom produktu. Produkt je kyslý, vo veľkých množstvách 
môže spôsobiť nadmernú acidifikáciu prostredia a tak pôsobiť nepriaznivo na vodné organizmy. 
Produkt je dobre biodegradovateľný (94%/28 dní) a jeho bioakumulačný faktor je nízky – nepredpokladná sa 
akumulácia produktu vo vodnom prostredí a v pôde.  

 

Technické podmienky a opatrenia na redukovanie alebo limitovanie vypúšťania do vôd, emisií do 
ovzdušia a uvoľňovanie do pôdy 

Voda: úprava odpadových vôd v ČOV (účinnosť cca 79%) 
Spracovanie kalu : odporúča sa likvidácia v povolenom zariadení (spaľovni) alebo jeho regenerácia.  

Neaplikujte priemyselné kaly na prírodné pôdy.  
Pôda: zabezpečenie skladovacích priestorov účinnými opatreniami, aby sa zabránilo znečisteniu pôdy a vody  
Odpad: Vzniknutý odpad z výrobku je zneškodňovaný v súlade so zákonom o odpadoch 
Ovzdušie: Elektrostatický filter, pračka plynu.  

 
Zabráňte emisiám do ovzdušia! Zabráňte vypúšťaniu neriedenej látky alebo obnovovaniu z odpadovej vody.  
Pre odstránenie únikov zvážte technický pokrok a proces aktualizácie (vrátane automatizácie). Minimalizujte 
expozíciu použitím opatrení, ako sú uzavreté systémy, špecializované zariadenia a vhodná celková/miestna 
ventilácia. . 

Podmienky a opatrenia súvisiace s externým zhodnocovaním odpadu. 

Vzniknutý odpad z výrobku zneškodňujte v povolenom zariadení v súlade so zákonom o odpadoch  

 

Usmernenie pre DU 

Zdravie ľudí:  

Poradenstvo je založené na predpokladaných konkrétnych prevádzkových podmienkach.  Pri predpokladaných 
expozíciách sa neočakáva prekročenie hodnôt DNEL pri správnych opatreniach na kontrolu rizika.  
Tam, kde sú uplatnené opatrenia na kontrolu rizika /operačné podmienky používatelia by sa mali uistiť, že riziko 
je manažované na zodpovedajúcej úrovni.  
Životné prostredie 

Zabezpečením vhodných technologických opatrení sa môže dosiahnuť počadovaná efektivita odstraňovania pre 
odpadovú vodu a ovzdušie.  

 
 
 
 
 
 

 


