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  PARTI LE, s.r.o. 

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLO NOSTI / PODNIKU 

 kátor výrobku 1.1.
Látka/zmes IPAM RELI   

AS 7085 -70-4 

alšie názvy zmesi 

 Relevantné i kované pou itia látky alebo zmesi a pou a, ktoré sa 1.2.
neodporú ajú 

pou                            Látka u á len na výskumné ú ely        

 Údaje o dodávate ovi karty bezp nostných údajov 1.3.

Meno alebo obchodné meno distribútora:         PARTI LE, s.r.o. 
Miesto podnikania alebo sídlo:                             Kolonáda 4490/18

 84 0    Lu enec, Slovenská republika   
                                                                             4785854  

Telefón:                                                                     +421 917 149 682 
E-mail:                                                    info@p p d com  

 Núdzové telefónn íslo 1.4.
N DNÉ T XI L É IN NÉ CENTRUM 
Univerzitná nemocnica Bra , pracovisko Kramáre 
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie 
Limbová 5, 833 05  Bra ava 
Telefón:  +42  2 5465 2307 
Mobil:     +42   66 066 
Fax:          +42  2 5477 4605 
E-mail:     n n sk 
 

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE NOSTI 

2.1. Klasi ikácia látky alebo zmesi 
Kla ácia zmesi pod a nariadenia (ES) . 1272/2008: zmes nie je klasi kovaná ako nebezp  

2.2. Prvky ozna ovania 
V súlade so smernicami EK alebo príslušnými národnými zákonmi nemusí by  výrobok ozna  
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  PARTI LE, s.r.o. 

2.3. Iná nebezp n  
adna  

 

ODDIEL 3: ZLO ENIE / INFORMÁCIE O ZL KÁCH 

3.1. Látky 
Vzorec 

Molekulárna hmotnos  
  

 

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 
V prípade nehody alebo zdravotné a kos  vyh adajte ihn ekársku pomo  

Pri inhalácii 
Rýchlo a s oh adom na vlastnú bezp o  dopravte po nutú osobu na tvý vzduc  
Bezodkladne zavolajte leká  
Pri kontakte s poko kou 

m ite opláchnite v ým mno stvom vody a vyh adajte lekársku pomoc  
Pri po tí 
N LAVAJTE VRACANIE – hrozí nebezpe enstvo alšieho poškodenia tráviaceho traktu!!  
NAJRYCHLEJŠIE ZAISTITE LEKÁRSKU M  

Pri kontakte s o ami 
Ihn vyplachujte o rúdom t cej vody  má po nutá osoba kontaktné šošovky, okam ite ich 
vyberte Vyh adajte lekársku pomo  

4.2. Najdôl itejšie príznaky a ú inky, akútne aj oneskorené 
Pri kontakte s poko kou 
Mô e spôsobi  podrá denie poko ky a / alebo derma du  
M E S ÔS AL CKÚ K NÚ  

 
Pri po tí 
M E S S  DRÁ DENIE DÝCHACÍCH  

4.3. Údaje o akejko vek potrebe oka  lekárskej starostlivosti a osobitného 
ošetrenia 
Údaje sú nedostupn  
 

 

C38H49N9O5

711.80 g/mol
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  PARTI LE, s.r.o. 

ODDIEL 5: PROTIPO RNE OPATRENIE 

5.1 Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky 
u ité suché chemikálie, 2, vodný sprej alebo !alkoholovú“ penu  

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

ri horení vznikajú drá divé p  

5.3 Rady pre po iarnikov 

Rovnako ako pri akomko vek po iari pou ite nezávislý dýchací prístroj, MSHA/NI H (schválené 
alebo ekvivalent) a kompletnú ochrannú výstro  

 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO NENÍ 

6.1 Osobné bezp nostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
u ite vhodné osobné ochranné pracovné pomôcky  

6.2. tné opatrenia votné prostredie 
Zabrá te kontaminácii pôdy a úniku do povrchových alebo spodných vôd  

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a istenie 
Rozliatu zmes pokryte vhodným (nehor avým) absorbujúcim materiálom, zhroma dite v dobre 
uzavretých nádobách a odstrá te pod a oddielu 3  

6.4. Odkaz na iné oddiely 
7, 8 a 3 
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  PARTI LE, s.r.o. 

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1. tné opatrenia na aobchádzanie 
u ite vhodné osobné ochranné pracovné pomôcky  u ite len v miestach s vhodným odsávacím 

vetraním  

7.2. Podmienky na kladovanie vrátané akejko vek nekompatibility 
Skladujte v uzavretých obaloch pri teplotách:   - 8°C  po dobu 3 rokov 

                                                                                             0 – 7°C po dobu  roku 
7 – 30°C po dobu pol roka 

7.3. Špeci i adavky alebo pravidlá vz ahujúce sa k látke/zmesi 
ri horení vznikajú oxid né spontánne produkty horen  

 

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

8.1. Kontrolné parametre 
Neobsahuje iadne látky s medznými hodnotami expozície na pracovis  

8.2. Kontroly expozície 
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a najmä na dobré odvetrávanie  To sa dá 
dosiahnu  iba miestnym odsávaním alebo nným celkovým vetraním  

8.3. Ochrana dýchacích ciest 
Maska s ltrom pri vzniku aerosólov alebo prachu  

8.4. Ochrana  
ana rúk: anné rukavice odolné výrobku  Dbajte odporú nia konkrétneho výrobcu rukavíc 

pri výbere vhodnej hrúbky, materiálu a priepustno  ri dlhšom alebo opakovanom kontakte 
pou ívajte vhodné ochranné krémy na poko ku   

8.5. Ochrana o  
anné okuliare a t na tvár (pod a charakteru vykonávané práce  
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  PARTI LE, s.r.o. 

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vzh ad  

   skupenstvo prášok 

   farba biely alebo farebný 

zápach Nie sú k dispozícii  

pH Nie sú k dispozícii  

teplota topenia/tuhnu  Nie sú k dispozícii  

teplota varu Nie sú k dispozícii  

teplota vzplanu  Nie sú k dispozícii  

povrchové napä e Nie sú k dispozícii  

tlak par Nie sú k dispozícii  

viskozita Nie sú k dispozícii  

rozd ovací ko t: n-oktanol/voda Nie sú k dispozícii  

teplota rozkladu 230°C 

hor avo  Nie sú k dispozícii  

rozpustnos  rozpustný vo vode 

9.2. Iné informácie 
Nie sú k dispozícii  

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 

10.1. Chemická stabilita 
Zmes je stabilná pri normálnych podmienka  

10.2. Polymerizácia 
adna pri normálnom spracovan  

10.3. M bezp ných reakcií 
Zmes je stabilná pri normálnych podmienka  

10.4. Podmienky, ktorým sa t  
ri normálnom spôsobe je zmes stabilná, k rozkladu nedochádz rá te vystavenie vzduchu alebo 

vlhko po dlhšiu dobu  
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  PARTI LE, s.r.o. 

10.5. Nekompatibilné materiály 
Chrá te pred silnými oxid nými inid  

10.6. é produkty rozkladu 
 dusíka (N x), amoniak, oxidy kyanidov, oxidy síry  

 

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

Informácie o toxikologických ú inkoch 
Koncentrácie LD50 a LC50 nebuly stanoven  

Chronická toxicita 
Chronická expozícia mô e spôsobi  nevo no  a zvracanie, vyššia expozícia spôsobuje bezvedom  

Lokálne ú inky 
Symptómy zvýšenej expozície mô u by  boles  hlavy, závraty, únava, nevo no  a zvracan  

Špeci i nky 
Mô e zah  stredne kou a  a kou erytém (za ervenanie) a stredne edém (zdvihnutý ko e), 
nevo no , zvracanie, boles avy  

Podrá denie 
adna dáta nie sú dostupná k eto zm  

Karcinogenita 
adna dáta nie sú dostupná k eto zm  

Mutagenita 
adna dáta nie sú dostupná k eto zm  

Reprodu ná toxicita 
adna dáta nie sú dostupná k eto zm  

M é ovplyvnenie zdravie 
Vdýchnu  Mô e m  škodlivé ú nky pri vdýchnu  

Mô e spôsobi  podrá denie dýchacích cies  
i       Mô e by  škodlivý pri po i  

Mô e spôsobi  alergickú ko nú reakciu  
Ko a    Mô e spôsobi  podrá denie ko  

i Mô e spôsobi  podrá denie o  
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  PARTI LE, s.r.o. 

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1. Mobilita 
Dáta k eto zmesi nie sú dostupn  

12.2. Bioakumulácia 
Dáta k eto zmesi nie sú dostupn  

12.3. Ekotoxikologické ú inky 
Dáta k eto zmesi nie sú dostupn  

12.4. Toxicita pre vodné organizmy 
Mô e m  dlhodobé škodlivé ú nky na vodné organizmy  

12.5. Iné nepriaznivé ú inky 
Neuv  

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKOD OVANÍ 
Nebezp enstvo kontaminácie ivotného prostredia, postupujte pod a Zákona NR SR  223/200  z
o odpadoch, v platnom znení a pod a vykonávacích predpisov o zneško ovaní odpadov  

13.1. Metódy spracovania odpadu 
stupujte pod a platných predpisov o zneškod ovaní odpadov  Nepou itý výrobok a zn tený 

obal ulo te do ozna ených nádob na zber odpadu a predajte na odstránenie oprávnenej osobe na 
odstránenie odpadu (špecializovanej rme), ktorá má oprávnenie na túto nno  rázdne obaly 
nie je mo ne opätovne pou  

13.2. Právne predpisy o odpadoch 
Zákon  233/20  z  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška M  
SR 283/20  z  o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení zmien a doplnkov  
Vyhláška M  SR 284/2 z torou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov 
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  PARTI LE, s.r.o. 

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 

14.1. íslo OSN 
ADR/RID: -                                                           IMD : -                                             IATA:  -  

14.2. Správne expedi né ozna enie OSN 
ADR/RID:        Nie je nebezp ým tov  
IMD :             Nie je nebezp ým tov  
IATA:               Nie je nebezp ým tov  

14.3. Obalová skupina 
ADR/RID: -                                                           IMD : -                                             IATA:  -  

14.4. é votné prostredie 
ADR/RID: nie                                      IMD látka zn s úca more: nie              IATA:  nie 

ODDIEL 15: REGULA  INFORMÁCIE 
 

Táto karta bezp nostných údajov sp a po iadavky nariadenie (ES)  07/2006  

15.1. Nariadenia týkajúca sa ti, zdravia a votného prostredia / osobitné 
právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi 
Údaje nie sú dostupn  

15.2. Hodnotenie chemickej bezp nosti 
Údaje sú nedostupn  

  

ODDIEL 16:INÉ INFORMÁCIE 
 

u ív  iba pre VaV rísne zakázané na drogy, domácno  alebo iné pou  
 

Prehlásenie 
Karta bezpe ostných údajov obsahuje údaje na zaistenie bezp no  a ochrany zdravia pri práci 
a ochrany ivotného prostredia  Uvedené údaje zodpovedajú nému stavu vedomos  
a skúseno  a sú v súlade s platnými predpismi  Nemô u by  pova ované za záruku vhodnos  
a pou no e konkrétnu aplikáciu  

 

 

 

 


