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ČASŤ 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

1.1. Identifikátor produktu 

Názov produktu 

Rovus esencia CITRUS & EUKALYPTUS  

1.2. Relevantné identifikované použitie látky alebo zmesi a ich neodporúčané použitie 

Použitie:  

Zmes vôní a olejov, ktoré sa používajú v kozmetických výrobkoch, alkoholických parfumoch a čistiacich 

prostriedkoch. 

Neodporúčané použitie: Žiadne informácie 

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi dokladu o bezpečnosti výrobku 

Dodávateľ:  

Plastik SI, proizvodnja plastičnih izdelkov, d.o.o. 

Address: Kolodvorska cesta 9, 5213 Kanal, Slovinsko 

Tel.: +386 (0)5 3302600 

Fax: +386 (0)5 3302620 

e-mail: info@plastik.si  

1.4. Núdzové telefónne číslo 

Núdzové volanie 112 

Dodávateľ +386 (0) 5 3302600 

ČASŤ 2. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia podľa nariadenia č. 1272/2008 

Dráždivosť kože 2; H315 Môže vyvolať podráždenie pokožky. 
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Senzibilizácia kože 1; H317 Môže vyvolať alergickú reakciu pokožky 

Podráždenie očí 2; H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Chronická akvatická toxicita 2; H411 Toxické pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. 

2.2 Prvky označovania 

2.2.1. Označovanie podľa nariadenia (EC) No 1272/2008 [CLP] 

 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo 

H315 Spôsobuje podráždenie pokožky.  

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H411 Toxické pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Opatrne vyplachujte vodou niekoľko minút. Ak máte kontaktné 

šošovky a dá sa to, vyberte ich a pokračujte vo vyplachovaní. 

P333 + P313 Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo vyrážkam: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov. 

2.2.2. Obsahuje: 

Geraniol (CAS: 106-24-1, EC: 203-377-1) 
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Linalool (CAS: 78-70-6, EC: 201-134-4) 

Cymbopogon flexuosus, ext. (CAS: 91844-92-7, EC: 295-161-9) 

Citral (CAS: 5392-40-5, EC: 226-394-6, Index: 605-019-00-3) 

Limonene (CAS: 5989-27-5, EC: 227-813-5, Index: 601-029-00-7) 

Eugenol (CAS: 97-53-0, EC: 202-589-1) 

Citronelal (CAS: 106-23-0, EC: 203-376-6) 

Cinnamal (CAS: 104-55-2, EC: 203-213-9) 

2.2.3. Osobitné ustanovenia 

Osobitné nebezpečenstvá nie sú známe, ani sa neočakávajú. 

2.3. Nebezpečenstvo iného druhu 

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

ČASŤ 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽENÍ 

3.1. Látky 

Zmesi nájdete v časti 3.2. 

3.2. Zmesi 
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Preklad výrazov v tabuľke (pozn. prekl.): 

Chemical name - chemický názov  

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP] - Klasifikácia podľa nariadenia (EC) No 

1272/2008 [CLP]   

REACH reg. Number - REACH čís. registrácie 

Eye Irrit.- Podráždenie očí 

not classified - neklasifikované 

Skin Irrit. - podráždenie pokožky 

Skin Sens.- Senzibilizácia kože 

Eye Dam. - Poškodenie očí 

Flam. Liq. - Horľavá tekutina 

Aquatic acute - Veľmi toxické pre vodné organizmy 

Aquatic chronic - Škodlivé pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami 

Poznámky ohľadne zmesi: 

C  Niektoré organické látky sa môžu predávať v špecifickej izomerickej forme alebo ako zmes 

niektorých izomérov. 

V tomto prípade musí dodávateľ uviesť na štítku, či je látka špecifický izomér alebo zmes izomérov. 

ČASŤ 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1. Opis opatrení pri poskytovaní prvej pomoci 

Všeobecné opatrenia 

V prípade pochybností, alebo ak nepriaznivé príznaky nezmiznú, vyhľadajte lekársku pomoc. 

Lekárovi predložte kartu bezpečnostných údajov a štítok. Nikdy nedávajte osobe v bezvedomí nič do 

úst. Pri preprave do nemocnice stabilizujte pacienta v polohe na boku. 

Vdýchnutie 
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Pacienta dostaňte na čerstvý vzduch - opustite nebezpečnú oblasť. Postihnutý by mal odpočívať na 

teplom mieste. Ak sa prejavia nežiaduce príznaky, vyhľadajte prosím lekársku pomoc. 

Kontakt s pokožkou 

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Dôkladne sa umyte veľkým množstvom vody a mydlom! 

Dôkladne si umyte telo (osprchujte sa alebo sa okúpte). Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku 

pomoc. 

Zasiahnutie očí 

Okamžite vypláchnite oči tečúcou vodou, viečka majte otvorené. Po prvotnom opláchnutí si vyberte 

kontaktné šošovky a pokračujte vo vyplachovaní. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc 

(očného lekára). Chráňte si poškodené oko.  

Konzumácia 

Ústa vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

 

4.2. Najzávažnejšie príznaky a účinky, či už akútne alebo oneskorené 

Vdýchnutie 

Vystavenie sa týmto látkam môže spôsobiť kašeľ alebo kýchanie. 

Kontakt s pokožkou 

Látky dráždia pokožku (svrbenie, začervenanie, vyrážky). Pri kontakte s kožou môže dôjsť k jej 

senzibilizácii. (Príznaky: svrbenie, začervenanie, vyrážky.)  

Zasiahnutie očí 

Sčervenanie, slzenie, bolesť. 

Konzumácia 

Môže spôsobiť nevoľnosť/vracanie a hnačku. 

Môže spôsobiť zažívacie ťažkosti. 

Môže spôsobiť podráždenie. 

4.3. Indikácie vedú k okamžitej potrebe lekárskej starostlivosti a osobitnému ošetreniu. 
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- 

ČASŤ 5. POŽIARNE OPATRENIA 

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky 

Oxid uhličitý (CO2). 

Rozprašovač vody. 

Nevhodné hasiace prostriedky 

- 

5.2. Osobitné riziká spôsobené pôsobením látok alebo zmesí 

Nebezpečné produkty spaľovania 

Dym. Pri požiari sa môžu tvoriť jedovaté plyny; nevdychovať plyny/dym Vystavenie sa pôsobeniu 

rozkladných produktov môže byť zdraviu nebezpečné. 

5.3. Odporúčanie pre požiarnikov 

Ochranné opatrenia 

V prípade požiaru alebo pôsobenia zvýšených teplôt na chemické látky, nevdychujte dym a výpary. 

Ak sa nepoškodené obaly dajú bezpečne presunúť z oblasti bezprostredného nebezpečenstva, 

urobte tak. Nebezpečné nádoby schlaďte prúdom vody. Ak je to možné, stiahnite nádoby 

z nebezpečného prostredia/oblasti. 

Špeciálne ochranné prostriedky pre hasičov 

Hasiči by mali nosiť vhodné ochranné hasičské odevy (vrátane prilby, ochranných topánok a rukavíc) 

(EN 469) a samostatného dýchacieho prístroja (SCBA) na celú tvar (EN 137). 

Ďalšie informácie 

Zbierajte kontaminovanú vodu, ktorá sa uvoľní v procese hasenia; nenechajte ju preniknúť do 

kanalizačného systému. 

ČASŤ 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTOK 
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6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

6.1.1. Pre bežný personál 

Ochranné pomôcky 

Používajte osobné ochranné prostriedky (Časť 8). 

Núdzové postupy 

Zabezpečte dostatočné vetranie. Látky a materiály umiestnite mimo dosahu zdrojov zapálenia; zákaz 

fajčenia! Evakuácia nebezpečnej zóny. Evakuácia zamestnancov. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. 

6.1.2 Pre záchranný personál 

Počas zásahu používajte osobné ochranné prostriedky (Časť 8). 

6.2. Environmentálne opatrenia 

Zabráňte, aby látky prenikli do vody/kanalizácie/kanalizačného systému, alebo aby vsiakli do pôdy. Ak dôjde 

k náhodnému úniku do vody alebo do pôdy, informujte príslušné úrady. 

6.3. Metódy a materiál pre zastavenie úniku a šírenia nebezpečných látok a likvidácia 

6.3.1. Izolácia 

- 

6.3.2. Čistenie 

Absorbujte látky (s pomocou inertného materiálu), zozbierajte do špeciálnej nádoby a likvidujte podľa 

platných predpisov o manipulácii s chemickým odpadom. Vyčistite kontaminovanú zónu veľkým množstvom 

vody. Kontaminovanú vodu zbierajte a likvidujte. 

6.3.3. Ďalšie informácie 

Pozrite si časť 7: bezpečná manipulácia. 

6.4. Odkaz na iné časti 

Pozrite si takisto časti 8 a 13. 

ODDIEL 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 

7.1. Bezpečnostné opatrenia pre bezpečné zaobchádzanie s látkami 
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7.1.1. Ochranné opatrenia 

Protipožiarne opatrenia 

Zabezpečte dostatočné vetranie. 

Opatrenia proti vzniku aerosólu a prachu 

- 

Opatrenia na ochranu životného prostredia 

Zabráňte uvoľneniu látok do životného prostredia. 

7.1.2. Odporúčanie ohľadne všeobecnej ochrany zdravia 

Dodržiavajte úkony riadnej osobnej hygieny - umývajte si ruky počas prestávok alebo po vykonaní práce 

s látkami a materiálom. Chráňte si pokožku a oči, aby neprišli do kontaktu s nebezpečnými látkami. 

Nevdychujte výpary/dym. Výrobky nepožívajte/neprehĺtajte. Nepoužívajte prázdne nádoby, najprv ich 

vyčistite. Pred prenosom látok sa uistite, že v nádobách neostali nevhodné materiály. Pred vstupom do 

oblastí, kde sa konzumuje jedlo, si vyzlečte kontaminovaný odev a ochranné prostriedky. Zvážte opatrenia 

uvedené v bode 8. v tomto dokumente. 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania, vrátane ľubovoľnej nekompatibility 

7.2.1. Technické opatrenia a podmienky skladovania 

Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte v pôvodnom, pevne uzavretom obale/nádobe na 

chladnom a dobre vetranom mieste. Umiestnite mimo dosah potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Teplota 

skladovania: + 8 °C až 24 °C. Maximálna doba skladovania: 12 mesiacov. 

7.2.2. Baliace materiály 

- 

7.2.3. Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby 

Nádoby/obaly, ktoré sa dajú otvoriť a opätovne zatvoriť po použití. Nádobu treba umiestniť kolmo, aby sa 

zabránilo úniku nebezpečných látok. 

7.2.4. Skladovacia trieda 

- 
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7.2.5. Ďalšie informácie o podmienkach skladovania 

- 

7.3. Špecifické konečné použitie (-ia) 

Odporúčania 

Koncentrovaný prípravok na priemyselné použitie. 

Špecifické riešenia pre priemyselný sektor  

- 

ČASŤ 8. REGULÁCIA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

8.1. Kontrolné parametre (regulácia) 

8.1.1. Hraničné hodnoty expozície na pracovisku  

 

Preklad výrazov v tabuľke (pozn. prekl.): 

Chemical name (CAS) - Chemický názov (CAS)  

Limit values - Hraničné hodnoty  

Short-term exposure limit - Krátkodobý limit vystavenia sa  

Remarks - Poznámky  

Biological Tolerance Values - Hodnoty biologickej tolerancie  

8.1.2. Informácie o monitorovacích postupoch 

BS EN 14042:2003 Názov identifikátora: Workplace atmospheres - pracovné prostredie. Návod na aplikáciu a 

použitie postupov na posúdenie vystavenia sa účinkom chemických a biologických činiteľov. 

8.1.3. DNEL hodnoty 
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Pre zlúčeniny 

 

Preklad výrazov v tabuľke (pozn. prekl.): 

chemical name - názov chemickej zlúčeniny 

type - typ 

exp. Route - miesto expozície 

exp. Frequency - frekvencia expozície 

value - hodnota 

remark - poznámka 

worker - pracovník 

consumer - zákazník 

inhalation - vdýchnutie 

dermal - dermálne 

long term (systemic effects) - dlhodobý (systemický účinok) 

systemic - systemický 

8.1.4. PNEC hodnoty 

Pre zlúčeniny 

 

Preklad výrazov v tabuľke (pozn. prekl.): 

chemical name - názov chemickej zlúčeniny 

exp. route - miesto expozície 
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value - hodnota 

remark - poznámka 

fresh water - čerstvá voda 

marine water - morská voda 

marine water sediment - sedimentovaná morská voda 

8.2. Kontrola vplyvu (expozície) 

8.2.1. Primerané technické kontroly 

Opatrenia, ktoré sa týkajú látok/zmesí, na prevenciu nebezpečenstva počas identifikovaného použitia 

Dodržiavajte úkony riadnej osobnej hygieny - umývajte si ruky počas prestávok alebo po vykonaní práce 

s látkami a materiálom. Chráňte si pokožku a oči, aby neprišli do kontaktu s nebezpečnými látkami. 

Nevdychujte výpary/dym. Počas práve nejedzte, nepite ani nefajčite. Nevdychujte výpary/dym. Dodržujte 

zásady riadnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti práce. Osobné ochranné prostriedky sa vyžadujú len na 

profesionálne použitie alebo pri veľkých baleniach (nie však pre domáce balenia). Pre spotrebiteľské použitie 

prosím postupujte podľa odporúčaní, ktoré sú uvedené na štítku výrobku. 

Technické opatrenia proti vystaveniu sa vplyvom chemických látok 

Zabezpečte dobré vetranie a lokálne odsávanie v oblasti zvýšenej koncentrácie chemikálií. 

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky 

Ochrana očí / tváre 

Noste ochranné okuliare s bočnými štítmi (EN 166), aby ste zabránili nečakanému šplechnutiu látok do očí. 

Ochrana rúk 

Ochranné rukavice (EN 374). 

Vhodné materiály 

Materiál  Hrúbka materiálu   Penetračný čas    Poznámka 

PVC 

Neoprénové 

Gumené rukavice 
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Ochrana pokožky 

Na bežné použitie sa nevzťahujú žiadne požiadavky na ochranu pokožky. Pri nadmernom vystavení pokožky 

chemickým látkam si prosím oblečte ochranné pracovné oblečenie (kombinézu a topánky). 

Bavlnené ochranné odevy (EN ISO 13688) a topánky, ktoré pokrývajú celú nohu (EN ISO 20345). Materiál: 

bavlna, kaučuk, PVC, viton. 

Ochrana dýchacích ciest 

Pri bežnom používaní a dostatočnom vetraní sa špecifické opatrenia nemusia dodržiavať. V prípade 

nedostatočného vetrania používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest. V prípade nedostatočného vetrania si 

nasaďte masku s filtrom A2-P2. 

Teplotné riziko 

- 

8.2.3. Regulácia environmentálnej expozície 

- 

ČASŤ 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

-Fyzikálne skupenstvo:   tekuté 

-Farba: 

-Vôňa: 

Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie 

-pH      žiadne informácie 

-Bod topenia/mrznutia    žiadne informácie 

-Počiatočná teplota varu/rozsah varu  žiadne informácie 

-Bod vzplanutia     > 60 ° C 

-Stupeň odparovania    žiadne informácie 

-Teplota vzplanutia    žiadne informácie 
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-Výbušnosť (% obj.)    žiadne informácie 

-Tlak pár     žiadne údaje 

-Hustota pár     žiadne údaje 

-Hustota     hustota: 

1 0,993 – 1,013 g/cm pri 20 °C 

-Rozpustnosť     žiadne informácie 

-Rozdeľovací koeficient    žiadne informácie 

-Teplota samovznietenia    žiadne informácie 

-Teplota rozkladu    žiadne údaje 

-Viskozita     žiadne informácie 

-Výbušné vlastnosti    žiadne údaje 

-Oxidačné vlastnosti    žiadne údaje 

9.2. Ďalšie informácie 

-Poznámky:     index lomu: 1,446 - 1,466 (20°C). 

ČASŤ 10. STABILITA A REAKTIVITA 

10.1. Reaktivita 

Stabilné za normálnych podmienok. 

10.2. Chemická stabilita 

Produkt je stabilný za normálnych podmienok vzhľadom na použitie a skladovanie. 

10.3. Riziko výskytu nebezpečných reakcií 

Za normálnych podmienok skladovania a použitia nehrozia žiadne nebezpečné reakcie. 

10.4. Nevhodné podmienky 

Neukladáme žiadne mimoriadne opatrenia. Zvážte riziká a dodržiavajte návod na použitie a skladovanie. 
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10.5. Nekompatibilné materiály 

- 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Pri normálnych podmienkach používania neočakávame žiadne nebezpečné výsledky rozkladu. V prípade 

výskytu požiaru/výbuchu sa do prostredia šíria výpary, ktoré sú nebezpečné pre zdravie človeka. 

ČASŤ 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 

11.1.1. Akútna toxicita 

Pre komponenty 

 

Preklad výrazov v tabuľke (pozn. prekl.): 

chemical name - chemická zlúčenina 

exp. route - vystavená časť 



DOKLAD O BEZPEČNOSTI VÝROBKU podľa nariadenia 1907/2006  

Názov výrobku: Rovus esencia CITRUS & EUKALYPTUS 

Dátum výroby: 31.5.2017 · Revízia: 2.6.2017 · Verzia: 1 

 

Dátum tlače: 5.6.2017  

 

type - typ 

species - druh 

time - čas 

value - hodnota 

method - metóda 

remark - poznámka 

dermal - kožné 

oral - ústne 

rat - potkan 

mouse - myš 

rabbit - králik 

11.1.2. Poleptanie kože/podráždenie kože, vážne poškodenie očí/podráždenie očí 

Pre komponenty 

 

Preklad výrazov v tabuľke (pozn. prekl.): 

chemical name - chemická zlúčenina 

exp. route - vystavená časť 

species - druh 
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time - čas 

result - výsledok 

method - metóda 

remark - poznámka 

dermal - kožné 

eyes - oči 

human - človek 

rabbit - králik 

irritating - dráždivé 

not irritating - nedráždivé 

11.1.3. Respiračná alebo kožná senzibilizácia 

Pre komponenty 

 

Preklad výrazov v tabuľke (pozn. prekl.): 

chemical name - chemická zlúčenina 

exp. route - vystavená časť 

species - druh 

time - čas 

result - výsledok 

method - metóda 

remark - poznámka 
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inhalation - vdýchnutie 

dermal - kožné 

human - človek 

cavia - morča 

non sensitizing - nespôsobuje precitlivenie 

11.1.4. Karcinogenita, Mutagenita, Reprodukčná toxicita 

Karcinogenita 

Žiadne informácie 

Mutagenita (zárodočných buniek) 

Pre komponenty 

 

Preklad výrazov v tabuľke (pozn. prekl.): 

chemical name - chemická zlúčenina 

type - typ 

species - druh 

time - čas 

result - výsledok 

method - metóda 

remark - poznámka 

in-vitro Mutagenicity – mutagénnosť in vitrp 

genotoxicity - genotoxicita 
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bacteria - baktéria 

mouse - myš 

Salmonella typhimurium - Salmonella typhimurium 

Negative - negatívne 

Reprodukčná toxicita 

Žiadne informácie 

Súhrn hodnotenia CMR vlastnosti 

Žiadne informácie 

11.1.5. STOT – jednorazové a opakované vystavenie sa vplyvu chemických látok 

Žiadne informácie 

11.1.6. Aspiračné nebezpečenstvo 

Žiadne informácie 

ČASŤ 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1. Toxicita 

12.1.1. Akútna toxicita (krátkodobá) 

Pre komponenty 
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Preklad výrazov v tabuľke (pozn. prekl.): 

substance (CAS Nr.) - chemická látka 

type - typ 

value - hodnota 

exposure time – doba vystavenia 

species - druh 

organism - organizmus 

method - metóda 

remark - poznámka 

Algae - algae 

Fish - ryba 

Daphnia - dafnia 

12.1.2. Chronická toxicita (dlhodobá)  

Žiadne informácie 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 
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12.2.1. Abiotická degradácia, fyzikálna a fotochemická eliminácia 

Žiadne informácie 

12.2.2. Biodegradácia 

Žiadne informácie 

12.3. Bioakumulačný potenciál 

12.3.1. Rozdeľovací koeficient 

Žiadne informácie 

12.3.2. Biokoncentračný faktor (BCF) 

Žiadne informácie 

12.4. Mobilita v pôde 

12.4.1. Známa alebo predpokladaná distribúcia do životného prostredia 

Žiadne informácie 

12.4.2. Povrchové napätie 

Žiadne informácie 

12.4.3. Adsorpcia/Desorpcia 

Žiadne informácie 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB  

Komponenty v tejto formulácii nespĺňajú kritériá klasifikácie ako PBT alebo vPvB. 

12.6. Iné nepriaznivé účinky 

Žiadne informácie 

12.7. Dodatočné informácie 

Pre produkt 

Používajte v súlade s pokynmi pre použitie; vyhnite sa vypúšťaniu do životného prostredia. 
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Jedovatý pre vodné organizmy s dlhodobými nepriaznivými účinkami. 

ČASŤ 13. OPATRENIA PRI LIKVIDÁCII 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

13.1.1. Výrobok / Likvidácia obalu 

Odpadové chemikálie  

Likvidáciu vykonajte podľa úradných predpisov: odneste do autorizovaného zberu/na zberné miesto/do 

transformátora nebezpečných odpadových látok. Zlikvidujte v súlade s platnými nariadeniami ohľadne 

likvidácie chemického odpadu. 

Obal 

Úplne prázdne obaly separujte a likvidujte na miestach, ktoré kompetentné orgány určili pre zber tohto 

druhu odpadu. Zlikvidujte v súlade s platnými nariadeniami ohľadne likvidácie chemického odpadu. 

13.1.2. Informácie ohľadne nakladania s odpadom 

- 

13.1.3. Informácie ohľadne manipulácie s kanalizáciou 

- 

13.1.4. Ďalšie odporúčania pre likvidáciu 

- 

ČASŤ 14. INFORMÁCIE O PREPRAVE 

14.1. UN číslo 

UN 3082 

14.2. UN správne expedičné označenie 
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ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (d-limonene, 2,6-di-tert-butyl-pcresol)) – LÁTKA JE 

NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALINA, N.O.S. (d-limonene, 2,6-di-tert-butyl-pcresol) 

 

14.3. Riziková trieda (-y)  

9 

14.4. Obalová skupina 

III 

14.5. Nebezpečenstvo pre životné prostredie 

Ďalšie označenie: Nebezpečné pre životné prostredie 

IMDG: MARINE POLLUTANT – ZNEČISŤUJE MORE 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

Obmedzené množstvá 

5 L 

Tunnel restriction code - Kód obmedzenia prejazdu 

(E) 
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IMDG bod vznietenia 

60 °C, c.c. 

IMDG EmS 

F-A, S-F 

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa Prílohy II k dohovoru Marpol a kódexu IBC 

Tovar by sa nemal prepravovať hromadne v kontajneroch, samostatných kontajneroch alebo vozidlách 

ČASŤ 15. NARIADENIA 

15.1. Bezpečnostné, zdravotné a environmentálne nariadenia/právne predpisy špecifické pre chemickú látku 

alebo zmes 

- Nariadenie (EC) č. 1907/2006 týkajúce sa registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzenia chemikálií 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - REACH) (vrátane poslednej zmeny a 

doplnenia nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) 

- Nariadenie (EC) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí 

15.1.1. Informácie podľa 2004/42/EC o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín 

(volatile organic compounds VOC-usmernenia) 

Neuplatňuje sa 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Dodávateľom nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti tejto chemickej látky/zmesi. 

ČASŤ 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Indikácia zmien 

- 

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov 

Karta bezpečnostných údajov CITRUS & EUCALIPTUS HYDRO, dátum: 29.5.2017, ver.1 

Zoznam príslušných termínov začínajúcich na písmeno H 
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H226 Vznetlivá tekutina a výpary. 

H312 Škodlivé pri kontakte s pokožkou. 

H315 Spôsobuje podráždenie pokožky. 

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H400 Veľmi toxické pre vodné organizmy. 

H410 Veľmi toxické pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. 

H412 Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. 

Správne označovanie výrobku 

Súlad s miestnou legislatívou 

Poskytuje správnu klasifikáciu výrobku 

Poskytuje primerané údaje o doprave 

© BENS poradenstvo | www.Bens-Consulting.com 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa zakladajú na súčasnom stave našich poznatkov a spĺňajú 

požiadavky EÚ a národných zákonov. Avšak, pracovné podmienky užívateľa presahujú naše vedomosti a 

kontrolu. Výrobok sa nemá používať na iné účely iné ako tie, ktoré sú uvedené v časti 1, pokiaľ sa písomne 

neodporučilo inak. Zostáva zodpovednosťou užívateľa, aby zabezpečil dodržanie potrebných opatrení 

nariadených zákonom a predpismi. S výrobkom môže manipulovať výlučne osoba staršia ako 18 rokov, ktorá 

je spoľahlivo informovaná o postupe, narábaní a rizikách spojených s manipuláciou produktu a potrebných 
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bezpečnostných opatreniach. Informácie uvedené v tomto dokumente popisujú výrobok výlučne z pohľadu 

jeho zdravotných a bezpečnostných požiadaviek a nemali by sa vykladať ako záruka špecifických vlastností. 

 

 


