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Karta bezpečnostných údajov zo dňa 22.2.2008, verzia 1 

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY ALEBO PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI ALEBO PODNIKU 
Obchodný názov: Farbivo 
Obchodné označenie: 007935090640 
 
Spoločnosť: 
Magneti Marelli Aftermarket sp. z o.o.  
Plac pod Lipami 5 11 40-476 Katowice  
Tel. + 48 32 603 61 43 
checkstar@magnetimarelli.com 
Núdzová telefónna linka spoločnosti a/alebo autorizovaného poradenského centra: 
Magneti Marelli Aftermarket sp. z o.o.  
Plac pod Lipami 5 11 40-476 Katowice  
Tel. + 48 32 603 61 43 
checkstar@magnetimarelli.com 
Kompetentná osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov: 
Szymon Latos checkstar@magnetimarelli.com 
 

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 
Pri bežnom používaní produktu nevznikajú žiadne osobité nebezpečenstvá. 
 

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
Nebezpečné zložky v zmysle smernice 67/548/EHS a príslušnej klasifikácie: 
7 až 10 % kerozín – nešpecifikovaný 

Č. podľa smernice 67/548/EHS: 649-424-00-3, číslo CAS: 64742-94-5, číslo ES: 265-198-5 
Xn, R65 

 
4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

Kontakt s pokožkou: 
Umyte hojným množstvom vody a mydlom. 

Kontakt s očami: 
Ihneď umyte vodou. Umývajte po dobu najmenej 10 minút. 

Požitie: 
Vyvolajte zvracanie. IHNEĎ NAVŠTÍVTE LEKÁRA A ABSOLVUJTE VYŠETRENIE. Pri návšteve predložte túto kartu 
bezpečnostných údajov. 
Môže sa podať suspenzia aktívneho uhlia a vody alebo parafínový olej. 

Vdýchnutie: 
Vyvetrajte priestory. Postihnutú osobu okamžite vyveďte z kontaminovaných priestorov a nechajte odpočívať v dobre 
vetranom priestore. Ak sa postihnutá osoba necíti dobre, VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC. 

 
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

Odporúčané hasiace prostriedky: 
Voda, CO2, pena, chemické prášky, podľa látok prítomných v ohni. 

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať: 
Žiaden konkrétny. 

Nebezpečenstvá vznikajúce pri horení: 
Nevdychujte výpary. 

Ochranné pomôcky: 
Používajte ochranu dýchacích ciest. 

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb: 

Noste rukavice a ochranný odev. 
Opatrenia na ochranu životného prostredia: 

Zabráňte ďalšiemu úniku pomocou zeminy alebo piesku. 
Informujte príslušné orgány o prípadnom úniku produktu do vodného toku, kanalizačného systému, alebo pri 
kontaminovaní pôdy či vegetácie. 

Metódy čistenia: 
Ak je produkt v kvapalnom skupenstve, zabráňte vniknutiu do kanalizácie. 
Produkt podľa možnosti zozbierajte na ďalšie použitie, alebo na likvidáciu. V závislosti od situácie sa produkt môže 
absorbovať do inertného materiálu. 
Po zozbieraní produktu vodou opláchnite zasiahnuté miesto a použité pomôcky. 

7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
Bezpečnostné opatrenia k zaobchádzaniu: 

Predchádzajte kontaktu s výparmi a vdýchnutiu výparov. Prečítajte si oddiel 8 ďalej v texte. 
Pri práci nejedzte a nepite. 

Nezlučiteľné materiály: 
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Žiaden konkrétny. 
Podmienky skladovania: 
Pokyny pre skladovacie priestory: 

Dostatočne vetrané priestory. 

8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
Preventívne bezpečnostné opatrenia: 

 
  

Zabezpečte dostatočné vetranie priestorov skladovania a/alebo manipulácie s produktom. 
Ochrana dýchacích ciest: 

Nie je nutná pri bežnom používaní. 
Ochrana rúk: 

Nie je nutná pri bežnom používaní. 
Ochrana očí: 

Nie je nutná pri bežnom používaní. 
Ochrana pokožky: 

Pri bežnom používaní nemusia byť prijímané žiadne mimoriadne preventívne opatrenia. 
Medzné hodnoty vystavenia (ACGIH): 
Žiadne. 

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
Vzhľad a sfarbenie: žltý 
pH: – 
Teplota topenia: – 
Bod varu: – 
Teplota vzplanutia: >55 °C 
Horľavosť v pevnom/plynnom skupenstve: – 
Výbušnosť: – 
Oxidačné vlastnosti: – 
Tlak pár: – 
Relatívna hustota: – 
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný 
Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/H2O): – 
Hustota pár: – 
 

10. STABILITA A REAKTIVITA 
Podmienky, ktorým sa treba vyhýbať: 

Stabilný v normálnych podmienkach. 
Látky, ktorým sa treba vyhýbať: 

Žiadna konkrétna. 
Nebezpečné produkty rozkladu: 

Žiadne. 
 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
Koncentráciu každej látky je nutné vziať do úvahy pri posudzovaní toxikologických účinkov vyplývajúcich z prípravku. 
Nižšie sú uvádzané toxikologické informácie týkajúce sa hlavných látok obsiahnutých v prípravku. 
Produkt neobsahuje toxikologicky relevantné látky. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
Používajte správne pracovné postupy, aby sa produkt neuvoľnil do životného prostredia. 

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
Zozbierajte, ak to je možné. Riaďte sa pritom platnými miestnymi a vnútroštátnymi predpismi. 
Postupujte podľa týchto normotvorných predpisov, ak sa vás týkajú: 91/156/EHS, 91/689/EHS, 94/62/ES v znení neskorších zmien 
a doplnení. 
 

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 
Trieda ADR: Nie je nebezpečný. 

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
Smernica Rady 67/548/EHS (klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných látok) v znení neskorších zmien a doplnení, 
smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady (klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov) v znení 
neskorších zmien a doplnení, smernica Rady 98/24/ES (ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi 
s chemickými faktormi pri práci), smernica Komisie 2000/39/ES (medzné hodnoty expozície na pracovisku), nariadenie (ES) 
č. 1907/2006 (REACH). 
Zvláštne ustanovenia: 

Karta bezpečnostných údajov je poskytovaná odborným používateľom na požiadanie. 
Postupujte podľa týchto normotvorných predpisov, ak sa vás týkajú: 

Smernica 2003/105/ES („činnosti spojené s rizikom vážnych nehôd“). 
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16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
Znenie R-viet uvádzaných v oddiele 3: 

R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. 
 
Hlavné bibliografické zdroje: 

 

ECDIN – Databáza o vlastnostiach a vplyvu chemických látok na životné prostredie, Spoločné výskumné centrum, Komisia 
Európskych spoločenstiev 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS, ôsme vydanie, Van Nostrand Reinold 
ACGIH, Threshold Limit Values, vydanie z roku 2004 

Informácie uvádzané v tomto dokumente sú založené na našich poznatkoch k vyššie uvádzanému dátumu. Týkajú sa výlučne 
uvádzaného produktu a nepredstavujú žiadnu záruku konkrétnej vlastnosti. 
Je povinnosťou používateľa, aby zabezpečil, že tieto informácie sú relevantné a kompletné v zmysle konkrétneho plánovaného 
použitia. Táto karta bezpečnostných údajov ruší a nahrádza všetky predchádzajúce verzie. 
 


