Karta bezpečnostných údajov
(príloha II Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenie Komisie EU č. 830/2015 z
28.mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie ES č. 1907/2006 (REACH.)
Dátum vyhotovenia: 11.11.2009
Názov výrobku: ANOLYTE
1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikácia látky alebo prípravku
Názov: ANOLYTE
1.2 Použitie látky alebo prípravku
Určené alebo doporučené použitie látky: Dezinfekčný prípravok
1.3 Identifikácia spoločnosti alebo podniku
Obchodné meno výrobcu:
ENVIROLYTE W.P.C.Ltd.
Pohja pst 25
10415 Tallinn
Estónsko
2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný prípravok. Prípravok nedráždi oči ani
pokožku.
2.2. Prvky označovania
Výstražné upozornenia:
H vety – nie sú potrebné
Bezpečnostné upozornenia:
P vety – P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
P410 Chráňte pred slnečným žiarením
P411 Uchovávajte pri teplotách od 5-30 °C
2.3. Iná nebezpečnosť
Nie je známa
3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
3.1. Všeobecný popis látky/prípravku
Prípravok neobsahuje nebezpečné zložky.
Účinná látka:
Natriumchlorit : 0,26%
Natriumhypochlorit : 0,05%
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4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Pri zasiahnutí očí - Prípravok nedráždi oči, u veľmi citlivých osôb pri podráždení vymývať
oči tečúcou vodou.
Pri kontakte s pokožkou - prípravok nedráždi pokožku. U osôb veľmi citlivých na chlór sa
môže vyskytnúť slabá reakcia, ktorá po krátkom čase vymizne
Pri požití - vypláchnuť ústa dostatkom pitnej vody. Vyhladať lekára a ukázať túto etiketu
výrobku.
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Nie sú zistené
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Nie je potrebný
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1. Hasiace prostreidky
Výrobok nie je horľavý. V prípade veľkého požiaru sa však plastové nádoby môžu roztaviť.
Vytekajúci produkt nemôže uvoľňovať nebezpečné výpary. Ochrana dýchacích ciest sa
nevyžaduje.
6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM ÚNIKU
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
U osôb alergických na chlórové prípravky je doporučené používanie osobných ochranných
prostriedkov a postupov na zamedzenie styku s kožou a očami.
6.2. Metódy a materiál na zabráneniu šírenia a vyčistenie
Nenechajte uniknutý produkt vniknúť do odpadovej vody, ale zbierajte ho do plastových
nádob na zneškodnenie (pozri bpd 13 pokyny na likvidáciu). Používajte ochranné odevy a
okuliare. Počas tejto práce zabezpečte dobré vetranie.
7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
7.1 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Neskladujte pri nadmernom teple a kyslých produktov. Zabezpečte dostatočné vetranie.
8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA
8.1.
Ochrana rúk: Pri citlivej pokožke je odporúčané nosiť ochranné rukavice vyrobené z
prírodného latexu alebo akrylonitrilového / butadiénového kaučuku s časom penetrácie 480
min.
Ochrana očí: odporúčajú sa ochranné okuliare.
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9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických parametroch
Vzhľad:
roztok
Skupenstvo:
tekuté
Farba:
bezfarebné
Zápach (vôňa):
slabý chlórový
Hodnota pH:
~7,0
Hustota:
1015
Viskozita:
< 1,000 kg.m3
10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Chemická stabilita
Pri bežných podmienkach používania a skladovania je stabilný
10.2 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Mraz a vysoké teploty
10.3. Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť
Pri použití podľa pokynov nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie.
10.4. Nebezpečné produkty rozkladu
Pri správnom zaobchádzaní nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
11.1 Toxikologické informácie: Podráždenie očí / pokožky:
- Senzibilizácia:
- Toxicita po opakovanej dávke:
- Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a reprodukčná toxicita):
- Subchronická a chronická toxicita:

nezistená
nezistená
nezistená
nezistená

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
12.1. Stálosť a odbúrateľnosť
prípravok rozpustný vo vode a bilogicky odbúratelný
12.2. Bioakumulačný potenciál
Nebol stanovený
12.3. Iné nepriaznivé účinky
Zneškodňovanie veľkých množstiev v odpadových vodách môže byť toxické pre vodné
organizmy prostredníctvom redoxnej (ORP) zmeny.
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13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
13.1. Metódy spracovania odpadu
Kód odpadu podľa Európskeho katalógu odpadov: EWC 070608. Iba prázdny obal je vhodný
k recyklácii. Obal očistite vodou.
14. INFORMÁCIE O DOPRAVE
Nejedná sa o nebezpečný tovar v zmysle prepravných predpisov (ADR / RID IMDG / IMO
IATA / ICAO, GGVS).
15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes voblasti bezpečnosti,
zdravia a životného prostredia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej
agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc
Nariadenie Komisie č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady 1907/2006
REACH
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení
látok a zmesí
Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a
zmesí na trh Nariadenie vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Látka nie je nebezpečná
16. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Neuvdené
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