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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku  

 
1.1. Identifikátor produktu  

 Názov výrobku: IMPREGNAT: ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA, STONE CARE, S-2, POWERSTONE 

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

 Produkt pre priemyselné, komerčné využitie: na impregnáciu betónu, sadry, povrchov slinku atď. vo vnútri a vonku budov 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov  

 Stegu sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 8 
46-025 Jełowa 

1.4. Núdzové telefónne číslo  
 Linka tiesňového volania: 112   
 

 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti  

 
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi  
  
 Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 
 Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný 
  
2.2. Prvky označovania  
  
 Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 
   
 Výstražné slovo 

 

 Piktogramy  
  
 Výstražné upozornenie 
 --- 
  
 Bezpečnostné upozornenie 
  
 P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 Prevencia 
 P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
 Odozva 
 ---  
 Uchovávanie 
 ---  
 Zneškodňovanie 
 ---  
  
2.3. Iná nebezpečnosť  
 Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne podľa 

kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB. 
 

 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách  

 
3.1. Látky  
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3.2. Zmesi  
 

Nebezpečná zložka  Identifikátor 
Klasifikácia č. 1272/2008 

Konc. % 
 --- --- --- --- --- 

 
Úplné znenie všetkých H-viet je uvedené v oddiele 16. 
 

 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci  

 
4.1. Opis opatrení prvej pomoci  
 Po vdýchnutí: 

Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Zaistiť 

kľud, teplo. Ak sa prejavia symptómy, vyhľadajte lekárske ošetrenie.  

Po kontakte s očami: 
Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody (15 min), udržiavanie viečok dokorán otvorených. Vyvarujte sa silnému 

toku kvôli riziku poškodenia rohovky. V závislosti od situácie privolajte zdravotnícku záchrannú službu alebo zabezpečte 

lekársku pomoc. 

Po prehltnutí: 
Nevyvolávajte zvracanie. Pri požití vypláchnite ústa vodou. V prípade pochybností kontaktujte lekára. 
Po kontakte s pokožkou: 
Po kontakte s pokožkou je potrebné okamžite ju umyť veľkým množstvom vody. Pri podráždení pokožky alebo iných 

príznakoch ďalší postup konzultovať s odborným lekárom. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  
 Údaje nie sú k dispozícii. 
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  
 Pri návšteve lekára zoberte so sebou túto kartu bezpečnostných údajov. 
 

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia  

 
5.1. Hasiace prostriedky  
 Vhodné hasicí prostředky:  

CO2, hasiaci prášok alebo rozprášený vodný prúd. Přizpůsobte charakteru a rozsahu požáru. Používajte hasiace 
metódy zodpovedajúce okolitým podmienkam 
Nevhodné hasiace prostriedky:  

vodný prúd 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi  
 Nevdychujte prach. Pri požiari môžu vznikať: oxidy uhlíka 
5.3. Rady pre požiarnikov  
 Kontajnery v požiarnej zóne by sa mali chladiť rozptýleným prúdom vody, a pokiaľ je to možné odstrániť z nebezpečnej 

zóny. V prípade požiaru v uzavretom priestore použite ochranný odev a dýchací prístroj so stlačeným vzduchom. Zabráňte 
vniknutiu hasiacej vody do povrchových, podzemných a odpadových vôd. 

 

 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení  

 
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy  
  Pre ľudí, ktorí nepatria k zamestnancom poskytujúcim pomoc: o zlyhaní informujte príslušné služby. 

Z nebezpečnej oblasti premiestnite ľudí, ktorí sa nezúčastňujú likvidácie poruchy 
Pre pohotovostné jednotky: Zabezpečte dostatočné vetranie, použite individuálne ochranné opatrenia 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie  
 Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie. 
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie  
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 Väčšie množstvo produktu pokryte vhodným (nehorl'avým) absorbujúcim materiálom (piesok, kremelina, zemina a iné  
vhodné absorpčné materiály), zhromaždite v dobre uzavretýc; kontaminovaný materiál vložte do riadne označených nádob 
na zneškodnenie v súlade s platnými predpismi. 

6.4. Odkaz na iné oddiely  
 Pre informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri kapitolu 8.  

Pre informácie o likvidácii pozri kapitolu 13. 
 

 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie  

 
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  
 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Dbajte na platné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

Nejedzte a nepite, nefajčite na pracovisku, po použití si umyte ruky, kontaminovaný odev a ochranné vybavenie  
odstráňte pred vstupom do jedál. 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility  
 Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste v riadne označenom originálnom obale 

Chráňte pred zdrojmi zahrievania, zapálenia a priamym slnečným žiarením. 
7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia  
 na impregnáciu betónu, sadry, povrchov slinku atď. vo vnútri a vonku budov 
 

 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana  

 
8.1. Kontrolné parametre  
  
 Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom 

ovzduší (NPEL) 

Chemická látka CAS 

NPEL 

Poznámka priemerný krátkodobý 

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

  
8.2. Kontroly expozície  
 Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia: 

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a najmä na dobré vetranie. To sa dá dosiahnuť iba miestnym 
odsávaním alebo účinným celkovým vetraním. Ak sa tak nedá dodržať NPK-P, musí sa použiť vhodná ochrana dýchacích 
ústrojov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.  

 Individuálne ochranné opatrenia 

 
Ochrana očí/tváre:  
Tesne priliehajúce okuliare s bočnými krytmi (EN 166). 

  
Materiál rukavíc:  

Ochranné gumové rukavice (musia vyhovovať STN EN 374-1) pre prácu s chemikáliami (Gumenné rukavice, PVC). Pri 

výbere rukavíc je nutné prihliadať k súvisiacim vplyvom – účel použitia, možnosť mechanického poškodenia, doba 
pôsobenia. Výber správnych rukavíc závisí nielen od materiálu, ale aj od značky a kvality vyplývajúcej z rozdielov medzi 
výrobcami. Odolnosť materiálu rukavíc môže byť stanovená po testovaní. Presný čas zničenia rukavíc musí stanoviť 
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výrobca. 
Používajte ochranný pracovný odev - pravidelne ho vyperte. 

nitrilové rukavice 

Ochrana dýchacích ciest 
V prípade intenzívnejšej resp dlhšom zaťažení alebo nedostatočného vetrania. 
Kontroly environmentálnej expozície 
Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie. 

 

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti  

 
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach  
 Vzhľad:  Kvapalina 
 Farba: Biely 
 Zápach:  charakteristický 
 pH: 6 - 7 
 Teplota topenia/tuhnutia:  Nestanovená. 
 Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah:  Nestanovená. 
 Teplota vzplanutia: Nestanovená. 
 Rýchlosť odparovania: Nestanovená. 
 Horľavosť (tuhá látka, plyn): Nestanovená. 
 Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: Nestanovená. 
 Tlak pár: Nestanovená. 
 Hustota pár:  Nestanovená. 
 Relatívna hustota: Nestanovená. 
 Rozpustnosť (rozpustnosti): Nestanovená. 
 Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: Nestanovená. 
 Teplota samovznietenia : Nestanovená. 
 Teplota rozkladu: Nestanovená. 
 Viskozita:  Nestanovená. 
 Výbušné vlastnosti: Nemá výbušné vlastnosti 
 Oxidačné vlastnosti: Nemá oxidačné vlastnosti. 
9.2. Iné informácie  
  Údaje nie sú k dispozícii. 

 

 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita  

 
10.1. Reaktivita  
 Údaje nie sú k dispozícii. 
10.2. Chemická stabilita  
 Za normálneho spôsobu použitia, pri predpísanom spôsobe skladovania a manipulácii je výrobok stabilný, k rozkladu 

nedochádza.  
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií  
 Údaje nie sú k dispozícii. 
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť  
 Vyvarujte sa vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia, horúcich povrchov a otvoreného ohňa 
10.5. Nekompatibilné materiály  
 Údaje nie sú k dispozícii. 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu  
 Údaje nie sú k dispozícii. 
 

 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie  
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11.1. Informácie o toxikologických účinkoch  
 Akútna toxicita  
 Údaje nie sú k dispozícii. 
 Poleptanie kože/podráždenie kože  
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí  
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
 Respiračná alebo kožná senzibilizácia  
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
 Mutagenita zárodočných buniek  
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
 Karcinogenita  
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
 Reprodukčná toxicita  
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
 Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia  
 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
 Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia  
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
 Aspiračná nebezpečnosť  
 Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
 

 

ODDIEL 12: Ekologické informácie  

 
12.1. Toxicita  
 Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie. 
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť  
 Údaje nie sú k dispozícii. 
12.3. Bioakumulačný potenciál  
 Údaje nie sú k dispozícii. 
12.4. Mobilita v pôde  
 Údaje nie sú k dispozícii. 
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB  
 · PBT: Odpadá 

· vPvB: Odpadá 
12.6. Iné nepriaznivé účinky  
 Údaje nie sú k dispozícii. 
 

 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní  

 
13.1. Metódy spracovania odpadu  
 Špecializované spoločnosti by sa mali zaoberať likvidáciou odpadu a jednorazových obalov.  

Zvyšok skladujte v pôvodných obaloch. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi. 
 
Spôsob likvidácie 
Postupujte v súlade s platnými pokynmi týkajúcimi sa zneškodňovania odpadu.  

 

 

ODDIEL 14: Informácie o doprave  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. Číslo OSN     
14.2. Správne expedičné označenie OSN  --- 
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14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu  ---  --- 
 Klasifikačný kód --- --- --- 
 Výstražný štítok --- --- --- 
14.4. Obalová skupina  --- --- --- 
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie  --- --- --- 
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  Nie sú známe 
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k 

dohovoru MARPOL a Kódexu IBC  
Nie sú známe 

 

 

ODDIEL 15: Regulačné informácie  

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

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní  

chemikálií (REACH) v znení neskorších predpisov 

Nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí  (CLP) v 
znení neskorších predpisov. 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 882/2004 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti  
 Pre zmes nebolo hodnotenie vykonané. 
 

 

ODDIEL 16: Iné informácie  

 
Úplné znenie rizikových H viet je uvedené v oddiele 3.: 
--- 

Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: 
Nie sú určené. 
Odporúčania na odbornú prípravu: 
Právnická alebo fyzická osoba, manipulujúca s touto chemickou zmesou sa musí zoznámiť s údajmi uvedenými v tejto karte 
bezpečnostných údajov a byť preškolená z bezpečnostných pravidiel. 
Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov: 
CAS - registračné číslo, pod ktorým sú chemické látky registrované a popísané v databáze Chemical Abstract Service. 
ES - identifikačné číslo obchodovateľných látok v Európskom spoločenstve 
PEL - prípustné expozičné limity 
NPK-P - najvyššie prípustné koncentrácie 
Číslo UN - identifikačné číslo pre prepravu 
ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 
IMO - Medzinárodná námorná organizácia 
RID - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru 
IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru 
IATA DGR - Predpisy pre leteckú prepravu nebezpečných nákladov medzinárodnej organizácie leteckých dopravcov 
 

Ďalšie informácie: 
Je zodpovednosťou osôb, ktoré dostali túto kartu bezpečnostných údajov, aby všetci, ktorí výrobok môžu používať, manipulovať alebo 
disponovať výrobkom, alebo akýmkoľvek spôsobom prísť s ním do styku, boli oboznámení s informáciami obsiahnutými v tejto karte 
bezpečnostných údajov a pochopili informácie uvedené v nej. Ak príjemca následne vytvorí produkt obsahujúci tento výrobok, je jeho 
výhradnou zodpovednosťou zabezpečiť prenos všetkých vecných informácií z karty bezpečnostných údajov výrobcu / dovozcu do 
svojej vlastnej karty bezpečnostných údajov, v súlade s národnými predpismi a zákonmi. 
Všetky informácie a pokyny poskytnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) sú založené na súčasnom stave vedeckých a 
technických vedomostí k dátumu uvedenom na tejto KBÚ. Výrobca nebude zodpovedný za akúkoľvek chybu výrobku, ktorého sa týka 
predkladaná KBÚ, ak výskyt takejto poruchy so zreteľom na súčasný stav vedeckých a technických poznatkov nemohol byť zistiteľný. 
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