
Karta bezpečnostných údajov 

SOLUSEC 

 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku  

 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

 

Complying with the regulation (EC) n° 453/2010 

Date of revision: 27/11/2015 Version: 1 

 

 

1.1 Identifikácia produktu 

Názov produktu : SOLUSEC 
 

Forma produktu : Zmes, prášok 

 

Kód produktu : 

 
 
 

1.1. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

neodporúčajú  

Relevantné identifikované použitia 

Použitie látky/zmesi : s an i t i ze r  a  dez in f i c i ens  na  s uc hý k úpeľ  k opýt  

 

Neodporúčané využitie  
Všetky, okrem vyššie uvedených použití 

 
1.2. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

BIO ARMOR DEVELOPPEMENT 
ZI de la Gare 
PLAINTEL 
T 02 96 32 04 33 
bioarmor@bioarmor.com 

 
1.3.Núdzové telefónne číslo 

Núdzové číslo : : NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, tel.č.+421 2 5465 2307,            

                                               +421 2 547 741 66                        http://www.ntic.sk/ntic.php?adr=kontakt 
 

 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 
 
Klasifikácia podľa nariadenia (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

 
STOT, jedna expozícia, 3 H335 Spôsob expozície: Inhalácia 

 Podráždenie kože, 3 H315 

Poškodenie/podráždenie 
zraku, 1 

H318 

 
Celý zoznam nebezpečných účinkov : viď oddiel 16 

 
Nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky na ľudské zdravie životné prostredie 

 
Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie 

 

2.1.Prvky označovania  
Označovanie podľa Nariadenia (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Piktogram nebezpečenstvo  (CLP) : 

 
 
 

 
GHS05 GHS07 

Signálne slovo (CLP) : Nebezpečné 

Nebezpečná zložka : Hydroxid vápenatý (CAS 1305-62-0) 
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci  

 

 

Výstražné upozornenie (CLP) : H315 – Spôsobuje podráždenie kože 

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie 

zraku 

 H335 – Môže vyvolať podráždenie 

dýchacieho aparátu 

Upozornenie : P261 – Predchádzajte vdychovaniu prachu 

P280 - Noste ochranný štít, ochranné rukavice, ochranu očí 

P305+P351+P310 – IF IN EYES: počas niekoľkých minút opatrne opláchnite vodou. 
Okamžite zavolajte toxikologické centrum alebo lekára 

P302+P352 – Ak sa dostane na kožu, umyte ju veľkým 

množstvom vody a mydlom.  

P332+P313 – V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte 

lekára 

P362 – Znečistené oblečenie vyzlečte a pred ďalším nosením ho vyperte. 

P304+P340 – PRI INHALÁCII : Odneste osobu na čerstvý vzduch a zabezpečte jej 
pohodlné dýchanie. 

P312 – V prípade nepokojov volajte toxikologické centrum alebo lekára 

P501 - Zneškodnite obsah/kontajner na zbernom mieste nebezpečného alebo špeciálneho 
odpadu 

 

 

2.2.Ďalšie nebezpečné účinky  
Iné nebezpečenstvá, ktoré nemajú za 
následok klasifikáciu

 

 
: Zmes sa nepovažuje za PBT alebo vPvB. Žiadne iné nebezpečenstvo nebolo identifikované 

 
 

 

 

 
3.1. Zložky 
Neuplatňuje sa 

 
 

3.2. Zmesi 

Názov Identifikátor produktu % Klasifikácia v súlade s 
nariadením (EC) No. 
1272/2008 [CLP] 

Hydroxid vápenatý (hasené vápno) (n° CAS) 1305-62-0 

(EC no) 215-137-3 

(REACH no) 01-2119475151-45-0001 

< 30 STOT SE 3, H335 

Podr.kože H315  

Pošk.očí. 1, H318 

 
Úplné znenie tried nebezpečnosti a H-vety: pozri oddiel 16 

 
Ďalšie informácie: ďalšie informácie: Ďalšie informácie nájdete v technickom liste. 
 

 
4.1. Popis opatrení prvej pomoci 

 

Všeobecné opatrenia prvej      
pomoci 

 

Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústne. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku 
pomoc. Ak je to možné, ukážte príbalovú informáciu. NEhrozia žiadne oneskorené reakcie 

 
Prvá pomoc pri inhalácii                                   : P o r a n e n é h o  v e z m i t e  n a  č e r s t v ý  v z d u c h . Uistite sa, že dýcha čerstvý vzduch.  
                                                                Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekára.  
Prvá pomoc pri styku s kožou                        : Vymyte s dostaočným množstvom vody  

ODDIEL 3: Zloženie/ informácie o zložkách 
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ODDIEL 5 : PROTIPOŽIARNÉ  OPATRENIA 

ODDIEL 6 : OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

 

 

 
Prvá pomoc pri styku s očami : :   Ihneď vypláchnite dostatočným množstvom vody . Ak máte kontaktné šošovky vyberte 
si ich a pokračujte vo vyplachovaní 
. 

 

Prvá pomoc pri styku s ústami : Vyplachujte ústa,vypite dostatočné množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie bez lekárskeho 
dohľadu.Zavolajte lekára. 

 

 
4.2.Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Produkt nepredstavuje akútnu toxicitu pri orálnom požití, absorpcii pokožkou alebo vdýchnutí.  

Zmes je zaradená medzi látky dráždiace pokožku a dýchacie cesty a môže spôsobiť vážne poškodenie očí. 

Riziko systémového vedľajšieho účinku nie je znepokojujúce, miestne účinky (Ph efekt) predstavujú hlavné riziko pre zdravie. 

 
4.3.Pokyny týkajúce sa okamžitej lekárskej pomoci a špeciálneho ošetrenia 

 

Postupujte podľa pokynov v kapitole 4.1. 

 

 
5.1. Hasiace prostriedky 

 

Vhodné hasiace prostriedky : Suchý chemický hasiaci prístroj s penou alebo CO2 na uhasenie okolitého 

požiaru. 
           Použite hasiace prostriedky primerané miestnym podmienkam a podmienkam prostredia 

Nevhodné hasiace prostriedky             :Nepoužívajte vodu. 

 
5.2. Zvláštne riziká plynúce z látky alebo zmesi 

 

Nebezpečné produkty rozkladu v prípade požiaru

 

: Žiadne 

 
5.3. Odporúčania pre hasičov 

Ochrana v prípade požiaru : Zabráňte vzniku prachu. Používajte dýchací prístroj. Používajte hasiace prostriedky vhodné pre miestne 

a okolitým podmienkam. 

 

 
Ďalšie informácie : Žiadne 

 
6.1.Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy  

Pre osoby bez špeciálnej prípravy  

Ochranné vybavenie : Osobná ochrana : pozri oddiel 8. 
 

Núdzové postupy :               Dbajte na to, aby boli priestory dobre vetrané. Udržujte čo najnižšiu úroveň prašnosti. Odstráňte nechránené osoby. 
                                            Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou a oblečením. 

                                            Zabráňte vdýchnutiu prachu - dbajte na to, aby boli priestory dostatočne vetrané alebo noste vhodné ochranné dýchacie        
prístroje, spolu s vhodnými individuálnymi ochrannými prostriedkami - pozri oddiel 8.. 
 

Pre záchranárov 

Ochranné vybavenie : Osobná ochrana : pozri oddiel 8. 
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ODDIEL 7: Manipulácia a skladovanie 

 

 

 
Núdzové postupy :                         Dbajte na to, aby boli priestory dobre vetrané. Udržujte čo najnižšiu úroveň prašnosti. Odstráňte nechránené osoby. 
                                                      Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou a oblečením. 
                                                      Zabráňte vdýchnutiu prachu - dbajte na to, aby boli priestory dostatočne vetrané alebo noste vhodné ochranné dýchacie              
prístroje, spolu s vhodnými individuálnymi ochrannými prostriedkami - pozri oddiel 8.. 

 
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zabráňte úniku. Uchovávajte výrobok v suchých podmienkach. Ak je to možné, zakryte ho, aby ste zabránili akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému 
prachom. Zabráňte akémukoľvek nekontrolovanému úniku do vodných tokov alebo kanalizácie (zvýšenie Ph). V prípade akéhokoľvek závažného úniku do 
vodných tokov informujte príslušné orgány. 

 
6.3. Metódy a materiál pre obmedzenie úniku a čistenie 

V každom prípade sa vyhnite tvorbe prachu. Výrobok uchovávajte v suchých podmienkach. 

Zbierajte výrobok vďaka mekanickému a suchému procesu 

Použite odsávačku alebo vložte výrobky do vriec vďaka prachovke. 

 
6.4. Odkazy na iné oddiely 

Informácie o manipulácii nájdete v časti 7. Informácie o osobných ochranných prostriedkoch nájdete v časti 8. Informácie o likvidácii nájdete 
v oddiele 13.. 

 

 
7.1. Opatrenia pre bezpečnú manipuláciu 

 

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie : Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte ochranné prostriedky (pozri oddiel 8 tohto 
dokumentu). Pri manipulácii s týmto výrobkom nenoste kontaktné šošovky. Odporúča sa mať pri sebe aj fľašu s roztokom na výplach očí. Udržujte čo 
najnižšiu úroveň prašnosti. Uzatvorte zdroje prachu a používajte odsávacie vetranie (odlučovač prachu v mieste manipulácie). Manipulačné systémy 
musia byť podľa možnosti uzavreté. Pri manipulácii s vrecami sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia týkajúce sa identifikovaných rizík v 
európskej smernici (č. 90/269/ES) 

 
Hygienické opatrenia : Zabráňte vdýchnutiu, požitiu a kontaktu s pokožkou a očami. Na pracovisku sa vyžadujú všeobecné hygienické opatrenia, 

aby sa zaručila bezpečná manipulácia. Tieto opatrenia sú nasledovné: dbať na hygienu 
osôb, udržiavať čisté a upratané pracovisko (pravidelné čistenie s vhodnými čistiacimi 
prostriedkami), nepiť, nejesť a nefajčiť na pracovisku. Na konci každého pracovného dňa sa 
osprchovať a vymeniť si utierku. Nenosiť znečistené látky mimo pracoviska.. 

 
 

7.2. Podmienky pre bezpečné skladovanie látok a zmesí, vrátane nezlučiteľných látok a materiálov 
 

Technické opatrenia : Dodržiavanie platných predpisov.. 
 

odmienky skladovania : - Podmienky bezpečného skladovania výrobku: Skladujte na suchom mieste. Zabráňte 
akémukoľvek kontaktu so vzduchom alebo vlhkosťou. Hromadné skladovanie sa musí 
vykonávať v špeciálnych silách. 

- Chráňte pred kyselinami alebo nitrozlúčeninami. 
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte žiadny hliník na prepravu alebo skladovanie, ak existuje riziko kontaktu s vodou.. 



Karta bezpečnostných údajov 

SOLUSEC 

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010 

Date de révision: 27/11/2015 : Version: 1 

27/11/2015 FR (français) 5/12 

 

 

ODDIEL 8: Obmedzenie expozície a osobná ochrana 

 

 
 

7.3. Špecifické konečné použitie 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie údaje/informácie 

 

 

8.1. Kontrolné parametre 

Hydroxid vápenatý (1305-62-0) – Odporúčanie  SCOEL (SCOEL/SUM/137, février 2008 ; cf. section16.6) 

Lokálny názov Hasené vápno 

Professional exposure limit (OEL), 8h MPT (mg/m³) 1 mg/m³ dýchateľného prachu hydroxidu vápenatého 

Short term exposure limit (LECT), 15 min (mg/m³) 4 mg/m³ dýchateľného prachu hydroxidu vápenatého 

PNEC water medium 490 g/l 

PNEC sol/eau souterraine 1080 mg/l 

 

 
8.2. Obmedzenie expozície 
 

Aby ste obmedzili riziká expozície, vyhnite sa tvorbe prachu. Okrem toho sa odporúča nosiť ochranné prostriedky. Vyžadujú sa ochranné prostriedky na 
ochranu očí (napr. ochranné okuliare), pokiaľ nie je možné vylúčiť akýkoľvek možný kontakt s očami vzhľadom na povahu a typ aplikácie (postupy v 
uzavretej sieti). Okrem toho sa musí nosiť ochrana tváre a odevu, v prípade potreby aj bezpečnostná obuv. 

 
Vhodné technické kontroly : Ak sa pri operáciách vykonávaných použitím vytvára prach, používajte uzavreté postupy, usilujte                  

sa o vetranie alebo akékoľvek iné technické opatrenie, ktoré umožní udržať koncentráciu prachu v 
suspenzii pod odporúčanými expozičnými limitmi. 

 
Ochrana očí : Nenoste kontaktné šošovky. Ochranné okuliare dobre nastaviteľné s doslovným posúvačom 

alebo integrálne ochranné okuliare so širokým zorným poľom. Odporúča sa tiež zaobstarať si 
fľaštičku na výplach očí. 

 

 
Ochrana kože a tela : Expozícia prostredníctvom absorpcie pokožkou sa musí čo najviac obmedziť použitím všetkých   

vhodných technických prostriedkov. Povinné sú ochranné nitrilové rukavice, dlhý štandardný 
ochranný odev a obuv odolná voči žieravým látkam a brániaca prenikaniu prachu.. 

 

 
Ochrana dýchacích ciest : Miestne vetranie. Filter na častice (P) sa odporúča podľa očakávaných úrovní expozície. 

 

 
Kontrola expozície prostredia : Všetky vetracie systémy musia byť vybavené jedným filtrom pred výstupom do atmosféry 
 
 Zabráňte vypúšťaniu do životného prostredia. 

Zabráňte únikom; každý významný únik do vodných tokov musí byť oznámený orgánu 
zodpovednému za ochranu životného prostredia alebo inému príslušnému úradnému orgánu. 

 

 
Ovládanie expozície používateľom : Odstráňte kontaminované oblečenie a pred ďalším použitím ho vyperte. 

 

Ďalšie informácie : V žiadnom prípade nejedzte, nepite a nefajčite na pracovisku. 
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9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

 

 
Skupenstvo : Jemný prášok 

 

Farba : Biela až svetlo béžová. 

 
Vôňa  : Aromatická látka. 

 
Prahová hodnota zápachu : Dáta nie sú dostupné 

 

pH : 12,7 (roztok 200 g/l à 20°C) 

 
Bod topenia : Dáta nie sú dostupné 

 

Bod mrazu : Dáta nie sú dostupné 

 
Bod vzplanutia : Dáta nie sú dostupné 

 

Teplota samovznietenia : Dáta nie sú dostupné 

 
Teplota rozkladu : Dáta nie sú dostupné 

 
Horľavosť (pevná, plynová) : Dáta nie sú dostupné 

 

Explosive limits : Dáta nie sú dostupné 

 
Tlak pary : Dáta nie sú dostupné 

 

Relatívna hustota pary v 20 °C : Dáta nie sú dostupné 

 
Relatívna hustota Dáta nie sú dostupné 

 
Volumic mass Dáta nie sú dostupné 

 

Rozpustnosť Dáta nie sú dostupné 

 
Log Pow Dáta nie sú dostupné 

 

Viskozita kinetická : Dáta nie sú dostupné 

 
Viskozita dynamická : Dáta nie sú dostupné 

 

 
Výbušné vlastnosti : Dáta nie sú dostupné 

 

Oxidujúce vlastnosti : Dáta nie sú dostupné 

 
: 

 

: 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

 

 

9.2. Ďalšie informácie 
 

Viac informácií : Pozrite si technický list 

 

 
10.1. Reaktivita 

Vo vodnom prostredí hydroxid vápenatý Ca(OH)2 obsiahnutý v zmesi disociuje za vzniku vápenatých katiónov a hydroxylových aniónov (ak sú pod 
hranicou rozpustnosti vo vode). 

 
10.2. Chemická stabilita 

Výrobok je stabilný za bežných podmienok používania (v suchu). 

 
10.3. Možnosť nebezpečnej reakcie 

Hyroxid vápenatý obsiahnutý v zmesi reaguje s kyselinami exotermicky. Pri zahriatí na teplotu vyššiu ako 580 °C sa hydroxid vápenatý rozkladá za 
vzniku oxidu vápenatého (CaO) a vody : Ca(OH)2 CaO + H2O 

Hydroxid vápenatý obsiahnutý v zmesi reaguje s vodou a vytvára teplo. Táto reakcia predstavuje riziko prítomnosti horľavého materiálu. 

 
10.4. Podmienky, ktorým sa vyhnúť 

Čo najviac obmedzte pôsobenie vzduchu a vody, aby nedošlo k poškodeniu výrobku. 

 

 
10.5. Nezlučiteľné látky 

Hydroxid vápenatý obsiahnutý v zmesi reaguje exotermicky s kyselinami za vzniku solí. Hydroxid vápenatý reaguje s hliníkom a mosadzou v prítomnosti 
vlhkosti, čo vyvoláva tvorbu vodíka. 

 
Ca(OH)2 + 2 Al + 6 H2O  Ca[Al(OH)4]2 

 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Žiadne. 

Doplňujúce informácie : Hydroxid vápenatý obsiahnutý v zmesi reaguje s oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu vápenatého, látky, ktorá je prirodzene 
prítomná v prírode. 

 

 

 
11.1.Informácie o toxikologických 
účinkoch  

 

Akútna toxicita  : Neklasifikovaný 
Podľa našich najlepších vedomostí (a s ohľadom na jeho zloženie) tento výrobok nie je zaradený do tejto kategórie nebezpečnosti 
 

Hydroxid vápenatý obsiahnutý v tejto zmesi je klasifikovaný ako látka dráždiaca pokožku a dýchacie cesty a môže spôsobiť vážne poškodenie očí. 
Hranica profesionálnej expozície na prevenciu lokálneho zmyslového podráždenia a zníženia funkcie dýchacích ciest pod formou kritických účinkov 
je: OEL (8 h) = 1 mg/m3 dýchateľného prachu. 
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Calcium hydroxide (hydrated lime 1305-62-0) 

Kritériá 
hodnotenia 
toxicity 

Výsledok štúdie účinkov 

Absorpcia Hlavným účinkom hyroxidu vápenatého na zdravie je lokálne podráždenie spôsobené zmenou PH. Preto absorpcia 
nie je vhodným parametrom na hodnotenie účinkov. 

Akútna toxicita Hydroxid vápenatý nemá akútnu toxicitu. 

Orálna cesta DL50 > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti (OCDE 425, potkan). 

Absorpcia kožou DL50 > 2500 mg/kg telesnej hmotnosti (OCDE 402, králik). Vdýchnutie : nie sú k dispozícii žiadne 
údaje. 

Klasifikácia týkajúca sa akútnej toxicity nie je zaručená. 

Pozri nižšie, pokiaľ ide o dráždivé účinky na dýchacie cesty. 

Podráždenie / korózia Podráždenie očí : hydroxid vápenatý môže vyvolať vážne poškodenie očí (štúdia poškodenia očí ; invivo 

králik) Podráždenie kože : hydroxid vápenatý dráždi kožu (in vivo, králik) 

Podráždenie dýchacích ciest: v súčasnosti dostupné údaje týkajúce sa ľudí umožňujú vyvodiť záver, že 

Ca(OH)2 dráždi dýchacie cesty. 

(Na základe dostupných experimentálnych výsledkov sa hydroxid vápenatý musí zaradiť medzi látky 

dráždivé pre pokožku [dráždivý pre pokožku ; stupeň podráždenia pokožky 2 (H315 - vyvoláva podráždenie 

pokožky)] a silne dráždivé pre oči [poškodenie očí stupňa 1 (H318 - vyvoláva vážne poškodenie očí)]. 

Pokiaľ ide o dostupné údaje týkajúce sa ľudí, zhrnuté a vyhodnotené v odporúčaniach SCOEL (anonymné, 

2008), hydroxid vápenatý je zaradený medzi látky dráždiace dýchacie cesty [ STOT SE 3 (H335 - môže 

vyvolať podráždenie dýchacích ciest)]. 

 

 

Senzibilizácia Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 

Hydroxid vápenatý sa nepovažuje za kožný alergén, ak vezmeme do úvahy povahu jeho účinku (úprava PH) a 
skutočnosť, že vápnik je látka nevyhnutná pre výživu ľudí. 

Klasifikácia týkajúca sa senzibilizácie nie je potvrdená. 

Toxicita pri 
opakovaných 
dávkach 

Toxicita vápnika cez os sa meria so zreteľom na to, že maximálna tolerovateľná dávka (UL) pre dospelého človeka 
určená vedeckým výborom pre krmivá (SCF), t. j. : 

UL = 2 500 mg/deň, t. j. 36 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (pre osobu s hmotnosťou 70 kg) pre vápnik. 

Toxicita Ca(OH)2 pri vdýchnutí (lokálny účinok, podráždenie sliznice) sa meria pomocou MPT za 8 hodín určeného 
vedeckým výborom pre limity prepravy v profesionálnom prostredí (SCOEL) 1 mg/m3 vdychovaného prachu. (pozri 
oddiel 8.1.) 

Z toho vyplýva, že Ca(OH)2 nepotrebuje klasifikáciu v tejto kategórii nebezpečnosti v prípade dlhodobej expozície 

 

Mutagénne účinky Skúška reverznej mutácie baktérií (Amesova skúška, OCDE 471): 

negatívna  

Skúška chromozómovej aberácie na bunkách cicavcov: negatívna 

Vzhľadom na všadeprítomnosť a podstatný charakter Ca a 

fyziologickú irelevantnosť Ph modifikácie vyvolanej vápnom vo 
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vodnom prostredí, vápno nemá žiadny genotoxický potenciál. 

Klasifikácia týkajúca sa mutagénnych účinkov nie je potvrdená. 

Karcinogenita Vápnik (podávaný vo forme laktátu vápenatého) nie je karcinogénny (terénny pokus, 

potkan) Účinok hydroxidu vápenatého Ph nevyvoláva žiadne karcinogénne riziko. 

Dostupné epidemiologické údaje týkajúce sa ľudí potvrdzujú, že hydroxid vápenatý 

nemá karcinogénny potenciál. 

Klasifikácia týkajúca sa karcinogénnych účinkov nie je potvrdená. 
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ODDIEL 12: Ekologické informácie 

 

 
 

Hydroxid vápenatý (hasené vápno 1305-62-0) 

Toxicita pre reprodukciu Vápnik (podávaný vo forme uhličitanu vápenatého) nie je reprotoxický (terénna štúdia, myš) 

Účinok hydroxidu vápenatého Ph nevyvoláva žiadne karcinogénne riziko. 

Dostupné epidemiologické údaje týkajúce sa ľudí potvrdzujú, že hydroxid vápenatý nie je 

toxický. 

Štúdie vedené na zvieratách a klinické štúdie vedené na ľuďoch týkajúce sa rôznych solí 

vápnika neumožnili zistiť žiadny škodlivý účinok na reprodukciu alebo na vývoj. Pozri tiež 

vedecký výbor pre potraviny pre zvieratá (oddiel 16.6). Vápnik teda nie je reprotoxický ani 

toxický pre vývoj. 

Klasifikácia týkajúca sa reprodukčnej toxicity podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 nie je potrebná. 

 
 

 
12.1. Toxicita 
 

Ekológia - všeobecne : N ie  s ú  d os tu p né  d á ta . 

 
 

Hydroxid vápenatý (hasené vápno 1305-62-0) 

CL50 (96h), sladkovodné ryby = 50,6 mg/l 

CL50 (96h), morské ryby = 457 mg/l 

CE50 (48h), sladkovodné bezstavovce = 49,1 mg/l 

CL50 (96h), morské bezstavovce = 158 mg/l 

CE50 (72h), sladkovodné riasy = 184,57 mg/l 

NOEC(72h), sladkovodné riasy = 48 mg/l 

Mikroorganizmy (baktéria napríklad) Vzhľadom na zvýšenie teploty Ph, ktoré vyvoláva pri vysokej koncentrácii, sa hydroxid 
vápenatý používa na dezinfekciu kalov. 

NOEC (14j) pre morské bezstavovce = 32 mg/l 

CE10/CL10 or NOEC pre pôdne baktérie = 2000 mg/kg of soil 

CE10/CL10 ou NOEC pre pôdne baktérie = 12000 mg/kg de soil 

NOEC (21j) rastliny = 1080 mg/l 

Všeobecný účinok Akútny účinok na PH. Hoci je tento výrobok užitočný na úpravu kyslosti vody, nadbytok viac 
ako 1 g/l môže byť škodlivý pre živé organizmy vo vode. PH > 12 rýchlo klesá pod vplyvom 
riedenia a karbonatizácie. 

Perzistencia a degradovateľnosť Neuplatňuje sa pre anorganické látky 

Bioakumulačný potenciál Neuplatňuje sa pre anorganické látky 

Mobilita v pôde Hydroxid vápenatý, ktorý je málo rozpustný, má vo väčšine pôd nízku pohyblivosť. 

Výsledky hodnotenia PBT a vPvB Neuplatňuje sa pre anorganické látky 

Iné nežiaduce účinky Žiadny iný identifikovaný nežiaduci účinok. 
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ODDIEL 14: Dopravné informácie 

 

 
 

 

 
13.1. Metódy zachádzania s odpadom 

 

Regionálne právne predpisy (odpady) : Likvidácia sa musí vykonať v súlade s úradnými predpismi. 

Metódy spracovania odpadu : Likvidujte v súlade s platnými miestnymi/národnými bezpečnostnými predpismi 
 
 

 
 

V súlade s ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 
 
 

14.1. UN číslo 
 

N° ONU (ADR) : Nevzťahuje sa 
 

N° ONU (IMDG) : Nevzťahuje sa 
 

N° ONU (IATA) : Nevzťahuje sa 

 
14.2. UN správne prepravné meno 

 

Správne prepravné meno (ADR) : Nevzťahuje sa 

 

 
Správne prepravné meno (IMDG) : Nevzťahuje sa. 

 

 
Správne prepravné meno (IATA) : Nevzťahuje sa 

 

 
14.3. Stupne rizík pre dopravu 

 

ADR 
 

Stupne rizík pre dopravu (ADR) : Nevzťahuje sa 
 

Štítok s označením nebezpečenstva (ADR) : Nevzťahuje sa 

 
 

IMDG 
 

Stupne rizík pre dopravu (IMDG) : Nevzťahuje sa 
 

Štítok s označením nebezpečenstva (IMDG) : Nevzťahuje sa 

 
 

IATA 
 

Stupne rizík pre dopravu (IATA) : Nevzťahuje sa 
 

Štítok s označením nebezpečenstva (IATA) : Nevzťahuje sa 

ODDIEL 13: Pokyny pre likvidáciu 



Karta bezpečnostných údajov 

SOLUSEC 

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010 

Date de révision: 27/11/2015 : Version: 1 

27/11/2015 FR (français) 12/12 

 

 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

 

ODDIEL 16: Doplňujúce informácie 

 

 
 

14.4. Baliaca skupina 
 

Baliaca skupina (ADR) : Nevzťahuje sa 
 

Baliaca skupina (IMDG) : Nevzťahuje sa 
 

Baliaca skupina (IATA) : Nevzťahuje sa 

 

14.5. Riziká pre životné prostredie 
 

Nebezpečné pre životné prostredie : Žiadne 
 

Ďalšie informácie : Nie sú dostupné ďalšie informácie 

 
 

 

14.6. Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 
 

Osobitné bezpečnostné opatrenia pri preprave : Zabráňte uvoľňovaniu prachu počas prepravy pomocou hermetických nádrží. 

 
 

 
14.7. Hromadná preprava podľa prílohy II Marpol a predpisu IBC 

 

Kód IBC : Nevzťahuje sa 

 
 

 
15 15.1. Predpisy/ právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia špecifické pre látku/ zmes 

EU-Predpisy  

Neobsahuje žiadne látky podľa nariadenia REACH s obmedzeniami podľa prílohy XVII  
Neobsahuje žiadnu látku na zozname kandidátov podľa nariadenia REACH 

 
Neobsahuje žiadne látky podľa prílohy XIV nariadenia REACH 

. 

 

 

Národné smernice 

Zabezpečiť dodržiavanie všetkých vnútroštátnych alebo miestnych predpisov. 

 
 

15.2. Posúdenie chemickej bezpečnosti 
Žiadne doplňujúce informácie 
 

 
 

 

P261 – Vyhnite sa dýchaniu prachu 

P280 – Používajte ochranné prostriedky na tvár, ochranné rukavice, ochranné prostriedky na oči 

P305+P351+P310 – V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI: niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Okamžite volajte toxikologické centrum 
alebo lekára 

P302+P352 – V PRÍPADE KONTAKTU S KOŽOU: Umyte ju veľkým množstvom vody a mydlom.  

P332+P313 - V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekára 
P362 – Odstráňte kontaminované oblečenie a pred ďalším použitím ho vyperte 

P304+P340 – V PRÍPADE INHALÁCIE: vyneste postihnutú von a udržujte ju v pokoji v polohe, v ktorej môže ľahko dýchať.  

P312 – V prípade ťažkostí volajte TOXIKOLOGICKÉ centrum alebo lekára 
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P501 – Zneškodnite obsah/kontajner na zbernom mieste nebezpečného alebo špeciálneho odpadu 

 
 

 
Phrases R-,H- et EUH: 

Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1 

Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2 

STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, kategória 3 

H315 Spôsobuje podráždenie pokožky 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí 

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 

P261 yhnite sa dýchaniu prachu 

P280 Ochranný štít na tvár, ochranné rukavice, ochranné okuliare. 

P305+P351+P310 V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI: dôkladne ich vypláchnite vodou v priebehu niekoľkých 
minút. Okamžite volajte toxikologické centrum alebo lekára 

P302+P352 V PRÍPADE KONTAKTU S KOŽOU: umyte veľkým množstvom vody a mydlom 

P332+P313 V prípade podráždenia pokožky: vyhľadajte lekára 

P362 Odstráňte kontaminované utierky a pred ďalším použitím ich vyperte. 

P304+P340 
V prípade vdýchnutia: vyneste postihnutú von a udržujte ju v pokoji v polohe, v ktorej môže 
ľahko dýchať. 

P312 V prípade znepokojenia volajte toxikologické centrum alebo lekára 

P501 Zneškodnite obsah/kontajner na zbernom mieste nebezpečného alebo špeciálneho odpadu 

 

Skratky: 

CE50 Účinná koncentrácia 50 % 

CL50 Smrteľná koncentrácia 50% 

DL50 Smrteľná dávka 50% 

NOEC Koncentrácia bez pozorovaného účinku 

OEL Limit vystavenia na pracovisku 

PBT Perzistentná látka, bioakumulatívna a toxická 

PNEC Koncentrácia bez predvídateľného vplyvu na životné prostredie 

LECT Krátkodobý expozičný limit 

MPT Vážený priemer v čase 

vPvB Veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna látka 

 
 

Tieto informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a sú určené na opis výrobku len na účely zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek. Nemali by sa preto 

chápať ako záruka akejkoľvek špecifickej vlastnosti výrobku 

 


