
Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)
000090300065_SK_SK Drägersorb 400
Dátum tlače 28.06.2022
Dátum spracovania 02.03.2022
Verzia 1.0 (sk,SK)

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov/Označenie Drägersorb 400

Prod-Nr 6738950 (4,5kg), 6737965 (8kg), 6737985 (18kg)

- 6739454 (125kg), 6736882, R34360, 3702050, u. a.

Stanovené nebezpečné komponenty sú označené na etikete
Calcium hydroxide, hydroxid sodný

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

Oblasti použitia [SU]
SU0 Iné

Kategórie procesov [PROC]
PROC8a Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach
Podnikateľský:
PROC0 Iné

Kategórie uvoľňovania do životného prostredia [ERC]
ERC11a Rozsiahle používanie výrobkov s nízkou úrovňou uvoľňovania (vnútorné)

Kategórie výrobkov [AC]
AC2 Stroje, mechanické zariadenia, elektrické a elektronické výrobky

Použitie látky/zmesi
Adsorpčné alebo absorpčné činidlo

Použitia, pred ktorými sa varuje
Nepoužívať na súkromné účely (domácnosť).

Poznámka
Adsorbs carbon dioxide from the air
žiadne

1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,
SK-92101 Piestany
Telefón +421 (0) 33 794 0061
Fax: +421 (0) 33 794 0069
E-mail info@draeger.com

Útvar poskytujúci informácie:
Dräger EHS Management
Telefón +49 451 882 6979
Fax: +49 451 882 73125
Web-stránka www.draeger.com

E-mail (odborná osoba):
sds@draeger.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

National Toxicological Information Center, University Hospital
Bratislava, Limbova 5

+421 2 5477 4166
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ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

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

Postup klasifikácie

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Bezpečnostné pokyny pre ohrozenie zdravia
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Poznámka
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].
žiadne

2.2 Prvky označovania

označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Stanovené nebezpečné komponenty sú označené na etikete
Calcium hydroxide, hydroxid sodný

Piktogramy upozorňujúce na nebezpečenstvo

GHS05

Výstražné slovo
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev a ochranné okuliare/ochranu tváre.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/....
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.
P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P410 Chráňte pred slnečným žiarením.
P411 Keep at temperatures not exceeding 50 ° C.

Doplňujúce informácie o nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Osobitné pravidlá pre doplňujúce prvky oznaçovania urçitçých zmesí
nie je stanovené

špeciálne predpisy pre označenie prípravkov na ochranu rastlín
nepoužiteľné

Osobité predpisy pre obal
nie je stanovené

Iné značenie
nepoužiteľné

2.3 Iná nebezpečnosť

Možné škodlivé fyzikálno-chemické účinky
nie je stanovené
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Možné škodlivé účinky na ľudí a možné symptómy
Na základe hodnoty pH (pozri oddiel 9) nie je vylúčené dráždenie kože a očí.
Po vdychnutí prachu môže nastať dráždenie dýchacích ciest.

Možné škodlivé účinky na životné prostredie
nie je stanovené

Iné nepriaznivé účinky
nie je stanovené

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

ODDIEL 3: Zloženie / informácie o zložkách
3.1 Látky

nepoužiteľné

3.2 Zmesi

Nebezpečné zložky

CAS č. Č. ES Názov látky Koncentrácia Klasifikácia podľa
nariadenia (ES)
č.1272/2008 [CLP]

SCL/ M/ ATE

1305-62-0 215-137-3 Calcium hydroxide 78 - 84 % Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

7732-18-5 231-791-2 Water 14 - 18 %

1310-73-2 215-185-5 hydroxid sodný 2 - 4 % Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1A; H314

Skin Corr.
1A;H314:
C>=5%
Skin Corr.
1B;H314:
2%<=C<5%
Skin Irrit.
2;H315:
0.5%<=C<2%
Eye Irrit. 2;H319:
0.5%<=C<2%

REACH č. Názov látky
01-2119475151-45-033 Calcium hydroxide

- Water

01-2119457892-27-xxxx hydroxid sodný

Poznámka
žiadne

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné pokyny
Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev.

Po vdýchnutí
Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, držte v teple a upokojte.
Pri ťažkostiach vyhľadajte lekárske ošetrenie.
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Po kontakte s pokožkou
Okamžite umyť s:
Voda
Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Po očnom kontakte
Po kontakte s očami okamžite opláchnite otvorené viečko veľkým množstvom vody, potom to okamžite prekonzultujte s
očným lekárom.

Po požití
Nevyvolávajte zvracanie.
Pite dostatočné množstvo vody po malých dúškoch (zrieďovací efekt).

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy
nie je stanovené

Účinky
perforácia žalúdka

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Upozornenia pre lekára
nie je stanovené

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1 Hasiace prostriedky

Nevhodné hasiace prostriedky
Kysličník uhličitý (CO2)

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné spaliny
nie je stanovené

5.3 Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné prostriedky pri odstraňovaní požiaru
žiadne

Dodatočné údaje
Samotný produkt nehorí.
Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia.
Kontaminovanú vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie alebo podzemných vôd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenía, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre iný ako pohotovostný personál
Zabráňte prášeniu.
Používajte osobnú ochrannú výbavu.
Pri pôsobení plynov, prachov a aerosólov je potrebné používať ochranu dýchania.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Znečistenú vodu/hasiacu vodu zadržte.
Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre zadržiavanie
Zvyšky vypláchnite vodou.
Mechanicky pozbierajte a odovzdajte na likvidáciu.
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Na čistenie
Zabráňte prášeniu.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Likvidácia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Ochranné opatrenia
Pri vypúšťaní, prelievaní do inej nádoby alebo pri plnení miesto plnenia odsávajte.
Zabráňte tvorbe a usádzaniu prachu
Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.
Používajte iba výbavu odolnú voči lúhom.
Zvyšky nedávajte späť do skladovacích nádob.
Pri manipulácii s chemikáliami je potrebné dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia.
Produkt nie je:
Horľavý
Nie sú potrebné žiadne špeciálne protipožiarne opatrenia.
Obvyklé opatrenia preventívnej protipožiarnej ochrany.
Vyhýbajte sa:
Vytvorenie/tvorba prachu
Očný kontakt
Kontakt s pokožkou
Nevdychujte prach.

Pokyny pre všeobecnú priemyselnú hygienu
Na pracovisku nejesť, nepiť, nefajčiť a nesmrkať.
Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev.
Pred prestávkami a po skončení práce si dôkladne umyte ruky a tvár, prípadne sa osprchujte.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby
Uchovávajte/skladujte iba v pôvodnej nádobe.
Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

Skladovacia skupina
13 Nehorľavé tuhé látky, ktoré nemôžu byť zaradené do žiadnej z vyššie uvedených tried skladovania

Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť
Neskladujte spolu s:
Kyselina

Ďalšie údaje k podmienkam skladovania
Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.
Zdržovať sa od:
Kyselina
Tesne uzavretú nádobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste.
Teplota skladovania nesmie prekročiť nad 50 °C.
Skladujte pri teplote 5 °C až 40 °C.
Nádobu po odobratí vzorky opäť uzatvorte tak, aby bola tesná voči vlhkosti.
Len obmedzená trvanlivosť; pozri poznámkový list produktu.

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

Odporúčanie
nie je stanovené

Aplikačné rozpúšťadlá
nie je stanovené
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1 Kontrolné parametre

Medzné hodnoty pre pracovisko

CAS č. Č. ES Pracovná látka limit pre pracovné prostredie
1305-62-0 215-137-3 hydroxid vápenatý 1 Respirable fraction [mg/m³]

krátkodobé(mg/m³) 4 Respirable
fraction
2017/164/EU

1305-62-0 215-137-3 Calciumhydroxid - [ml/m³(ppm)]
5 [mg/m³]
krátkodobé(ml/m³) -
krátkodobé(mg/m³) -
EU

8.2 Kontrola expozície

Primerané technické zabezpečenie

Technické opatrenia na zabránenie expozície
nie je stanovené

Osobná ochrana

Ochrana očí/tváre
Ochranné okuliare
Nepoužívajte kontaktné šošovky.

Ochrana rúk
Rukavice (odolné voči lúhom)
Full contact: Glove material: nitrile rubber, glove thickness: 0.11 mm, Breakthrough time:> 480 min
Splash contact: Glove material: nitrile rubber, glove thickness: 0.11 mm, Breakthrough time:> 480 min
The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and the resultant standard
EN374.
The above breakthrough times were measured with samples of the recommended glove types of KCL in laboratory tests to
EN374.
This recommendation applies only to the product stated in the safety that comes from us and the purpose specified by us.
When dissolving in or mixing with other substances and under different conditions of the EN 374, you need to contact the
supplier of CE-approved gloves (eg KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

Ochrana tela:
ľahké ochranné odevy

Ochrana dýchania
Vhodný ochranný dýchací prístroj:
Polovičná maska filtrujúca častice, filter P2
Pri tvorbe prachu noste masku na jemný prach.

Kontroly environmentálnej expozície

Technické opatrenia na zabránenie expozície
nie je stanovené

Dodatočné pokyny
žiadne

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo
tuhý

Farba
biely
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Zápach
bez zápachu

Základné údaje, relevantné pre bezpečnosť

Hodnota Metóda Zdroj, Poznámka
Prahová hodnota zápachu: nie je stanovené

Teplota topenia/tuhnutia neurčitý

Teplota varu alebo počiatočná
teplota varu a rozmedzie teploty
varu

Nie je potrebné určiť bod
varu, lebo látka sa pri
teplote > 300 °C roztápa.

horľavosť tuhý Nariadenie (ES) č.
440/2008, dodatok A.10

Nenavrhuje sa žiadna
klasifikácia na základe
konečných záporných
údajov.

Dolná a horná medza výbušnosti Horná hranica výbušnosti nepoužiteľné

Dolná a horná medza výbušnosti Dolná hranica výbušnosti nepoužiteľné

Bod vzplanutia Nie je potrebný test,
pretože látka je
anorganická.

Teplota samovznietenia nie je stanovené

Teplota samovznietenia nie je stanovené

Teplota rozkladu 580 °C význam odbornej literatúry

hodnota pH v stave dodania
cca 12

Suspenzia vo vode

Viskozita nepoužiteľný

Viskozita nepoužiteľný

Rozpustnosť (rozpustnosti) Rozpustnosť vo vode
cca 1 g/L

Rozdeľovacia konštanta (hodnota
log)

produkt/substancia je
anorganický.

Tlak pár nie je stanovené

Hustota a/alebo relatívna hustota Relatívna hustota
2.22- 2.27 g/cm3 (20°C)

OECD 109

Hustota a/alebo relatívna hustota Sypná hmotnosť
cca730- 930 kg/m³

Relatívna hustota pár nepoužiteľné

charakteristiky častíc nie je stanovené

9.2 Iné informácie

Informácie týkajúce sa tried fyzického nebezpečenstva

horľavé pevné látky

Bezpečnostne technické veličiny

Hodnota Metóda, Výsledok Zdroj, Poznámka
Nevyžaduje sa úplná
skúška.

Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Hodnota Metóda Zdroj, Poznámka
Obsah rozpúšťadla nepoužiteľné

Obsahuje vodu cca14- 18 %

Obsah tuhého telesa nepoužiteľné

číslo kyslosti nie je stanovené
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Hodnota Metóda Zdroj, Poznámka
Skúška delenia rozpúšťadla nepoužiteľné

Výbušné vlastnosti: žiadne

Vlastnosti podporujúce horenie žiadne

Iné informácie
žiadne

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita

nie je stanovené

10.2 Chemická stabilita

Výrobok je chemicky stabilný za odporúčaných podmienok skladovania, používania a teploty.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

nie je stanovené

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Reakcie s kyselinami.
Silne exotermná reakcia s kyselinami.
Reakcie s ľahkými kovmi v prítomnosti vlhkosti a tvorba vodíka.
Reakcie s neušľachtilými kovmi pri tvorbe vodíka.
Vo vodnom roztoku s kovmi vyvíja vodík.
Pri pôsobení na kyseliny – tvorba tepla.
Reakcie s hliníkom pri zvýšenej teplote.

10.5 Nekompatibilné materiály

Ľahké kovy
Forma z:
Vodík

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

nie je stanovené

Dodatočné pokyny
žiadne

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Údaje ohľadom zvierat

Účinná dávka Metóda,Hodnotenie Zdroj, Poznámka
Akútna orálna toxicita LD50: ≥ 2000 mg/kg Druh

Potkan
OECD 425

Akútna dermálna toxicita LD50: ≥ 2500 mg/kg Druh
Králik

OECD 402

Akútna inhalačná toxicita Akútna inhalačná toxicita
(prach/hmla)
LC50: ≥ 6.04 mg/L Druh
Potkan

OECD 436

Poleptanie kože/podráždenie kože
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Údaje ohľadom zvierat

Výsledok / Hodnotenie Metóda Zdroj, Poznámka
Dráždi kožu. Druh Králik OECD 404 Prolonged skin contact may cause skin irritation.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Údaje ohľadom zvierat

Výsledok / Hodnotenie Metóda Zdroj, Poznámka
Riziko vážneho poškodenia očí. Druh
Králik

OECD 405 žiadne

Respiračná senzibilizácia

Odhad/klasifikácia
Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

Senzibilizácia pokožky

Údaje ohľadom zvierat

Výsledok / Hodnotenie Dávka / Koncentrácia Metóda Zdroj, Poznámka
nesenzibilizovateľný. žiadne

toxicita po opakovanej absorpcii (subakútna, subchronická, chronická)

Účinná dávka Metóda Špecifické účinky: Postihnuté orgány: Zdroj, Poznámka
Chronická orálna
toxicita

NOAEC ≥ 0.107
Druh Potkan
Expozičná doba
14 d

OECD 412

Mutagenita zárodočných buniek

Hodnota Metóda Výsledok /
Hodnotenie

Poznámka

In-vitro
mutagenita/génová
toxicita

Druh Bunky
cicavcov (bez
metabolickej
aktivácie)

OECD 471
(Amesov test)

Žiadna mutagenita,
podľa rozličných
pokusoch in vitro.

karcinogenita

Údaje ohľadom zvierat

Hodnota Metóda Výsledok /
Hodnotenie

Poznámka

karcinogenita NOAEL(C): ≥ 517
mg/kg KG/deň
Druh Potkan

Žiaden náznak na
karcinogenitu u ľudí.

Reprodukčná toxicita

Údaje ohľadom zvierat

Hodnota Metóda Výsledok /
Hodnotenie

Poznámka

Reprodukčná toxicita nie je stanovené

Súhrnné hodnotenie vlastností CMR

táto látka nespĺňa kritériá pre CMR kategórie 1A alebo 1B podľa CLP.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

STOT SE 1 a 2

Údaje ohľadom zvierat

Účinná dávka Metóda Špecifické účinky: Postihnuté orgány: Zdroj, Poznámka
Orálna špecifická
toxicita cieľového
orgánu (jednorazová
expozícia)

Druh nie je
stanovené

nie je stanovené žiadne nie je
stanovené
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Účinná dávka Metóda Špecifické účinky: Postihnuté orgány: Zdroj, Poznámka
Dermálna špecifická
toxicita cieľového
orgánu (jednorazová
expozícia)

Druh nie je
stanovené

nie je stanovené žiadne nie je
stanovené

Inhalačná špecifická
toxicita cieľového
orgánu (jednorazová
expozícia)

Druh nie je
stanovené

nie je stanovené žiadne nie je
stanovené

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – pri opakovanej expozícii

Údaje ohľadom zvierat

Účinná dávka Metóda Špecifické účinky: Postihnuté orgány: Zdroj, Poznámka
Orálna špecifická
toxicita cieľového
orgánu (opakovaná
expozícia)

Druh nie je
stanovené

nie je stanovené žiadne nie je
stanovené

Orálna špecifická
toxicita cieľového
orgánu (opakovaná
expozícia)

Druh nie je
stanovené

nie je stanovené žiadne nie je
stanovené

Dermálna špecifická
toxicita cieľového
orgánu (opakovaná
expozícia)

Druh nie je
stanovené

nie je stanovené žiadne nie je
stanovené

Dermálna špecifická
toxicita cieľového
orgánu (opakovaná
expozícia)

Druh nie je
stanovené

nie je stanovené žiadne nie je
stanovené

Inhalačná špecifická
toxicita cieľového
orgánu (opakovaná
expozícia)

Druh nie je
stanovené

nie je stanovené žiadne nie je
stanovené

Inhalačná špecifická
toxicita cieľového
orgánu (opakovaná
expozícia)

Druh nie je
stanovené

nie je stanovené žiadne nie je
stanovené

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

Ďalšie informácie

žiadne
Prach alebo vznikajúci dym dráždi sliznice dýchacieho traktu.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1 Toxicita

Vodná toxicita

Účinná dávka Metóda,Hodnotenie Zdroj, Poznámka
Akútna (krátkodobá) toxicita rýb LC50: ≥ 50.6 mg/L Druh

Oncorhynchus mykiss
(Pstruh dúhový)
Trvanie testu 96 h

OECD 203

Chronická (dlhodobá) toxicita rýb nie je stanovené

Akútna (krátkodobá) toxicita pre
kôrovce

EC50 ≥ 49.1 mg/L Druh
Dafnia magna (veľká vodná
blcha)
Trvanie testu 48 h

OECD 202

Chronická (dlhodobá) toxicita pre
vodné bezstavovce

nie je stanovené
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Účinná dávka Metóda,Hodnotenie Zdroj, Poznámka
Akútna (krátkodobá) toxicita pre
riasy a kyanobaktérie

EC50 ≥ 184.57 mg/L Druh
Pseudokirchneriella
subcapitata
Trvanie testu 72 h

OECD 201

Chronická (dlhodobá) toxicita pre
riasy a kyanobaktérie

nie je stanovené

Toxicita pre iné vodné
rastliny/organizmy

nie je stanovené

Toxicita pre mikroorganizmy EC50 ≥ 300.4 mg/L
Trvanie testu 3 h

OECD 209

12.2 Stálosť a odbúrateľnosť

Hodnota Metóda Zdroj, Poznámka
Biologické odbúranie nie je stanovené žiadne

nie je stanovené

Biologické odbúranie nie je stanovené žiadne
nie je stanovené

12.3 Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

12.4 Mobilita v pôde

Odhad/klasifikácia
nie je stanovené

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Doplnkové ekotoxikologické informácie

Hodnota Metóda Zdroj, Poznámka
Chemická potreba kyslíka (COB) nie je stanovené žiadne

nie je stanovené

Biochemická spotreba kyslíka nie je stanovené žiadne
nie je stanovené

Celkový organický uhlík (SOU): nie je stanovené žiadne
nie je stanovené

AOX nepoužiteľný

Dodatočné údaje
Na základe konzistencie produktu nie je možné disperzné rozdelenie do životného prostredia.
Podľa konzistencie, ako aj menšej rozpustiteľnosti produktu vo vode je biologická dostupnosť nepravdepodobná.
Produkt nespôsobuje žiadnu biologickú spotrebu kyslíka.
Ekologické údaje nie sú predložené.
Produkt sa nesmie nekontrolovateľne dostať do životného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1 Metódy spracovania odpadu

Kód odpadu/označenie odpadu podľa EAK/AVV

Kód odpadu produkt Označenie odpadu
160303 * anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

160507 * vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky
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Primeraná likvidácia odpadu / Produkt
Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.
Likvidácia podľa "zákona o obehovom hospodárstve (KrWG)".

Primeraná likvidácia odpadu / Obal
Úplné vyprázdnené obaly môžu byť odovzdané na recykláciu
Predajné obaly recyklujte podľa DSD (duálny systém v Nemecku).

Poznámka
Môže sa likvidovať na skládke domového odpadu.
The packs are preferred with respect to, the local / national regulations for reuse or for recycling.
HDPE canister or PE plastic bag, rinse with water and recycle as grade plastic.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Pozemná doprava
(ADR/RID)

Lodná doprava (IMDG) Letecká preprava (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1 Číslo OSN alebo
identifikačné číslo

- - -

14.2 Správne expedičné
označenie OSN

- - -

14.3 Trieda nebezpečnosti pre
dopravu

- - -

14.4 Obalová skupina - - -

14.5 Nebezpečnosť pre životné
prostredie

Nie Nie Nie

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

žiadne

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

nepoužiteľné

Všetci prepravcovia
The Dräger soda lime is not hygroscopic and contains less than 4% NaOH. He is not under UN1907.

Pozemná doprava (ADR/RID)

Poznámka
Pre túto prepravnú trasu neklasifikovaný.

Lodná doprava (IMDG)

Poznámka
Pre túto prepravnú trasu neklasifikovaný.

Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Poznámka
Pre túto prepravnú trasu neklasifikovaný.

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a životného
prostredia

Predpisy EÚ

Povolenia
nepoužiteľné

Obmedzenia použitia
žiadne
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Ostatné predpisy EÚ

Rešpektujte:
Nariadenie (EHS) č. 259/93 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva.
žiadne

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Národné predpisy

Hodnotenia chemickej bezpečnosti neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informácie
Dôležité literárne údaje a zdroje údajov
nie je stanovené

Pokyny školenia
nie je stanovené

Dodatočné pokyny
Dodržiavajte existujúce národné a lokálne zákony ohľadom chemikálií.
Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú najlepším zmalostiam našich súčasných poznatkov, vydaných
tlačou. Infomácie v tejto karte bezpečnostných údajov Vám majú poskytnúť podklady pre bezpečné zaobchádzanie s
produktom pri skladovaní, spracovaním, preprave a zneškodnení. Údaje sú neprenosné na iné produkty. Pokiaľ sa produkt s
ostatnými materiálmi zmieša, premieša alebo spracuje, nemôžu sa údaje v tejto karte bezpečnostných údajov, pokiaľ nie je
uvedené výslovne niečo iné, prenášať na takto zhotovený nový materiál.

Doslovné znenie H- a EUHviet (Číslo a kompletný text)

H290 Môže byť korozívna pre kovy.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
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