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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu

CONVOCal, odvápňovač
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Použitie látky/zmesi

Len pre obchodných spotrebiteľov.
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Firma:
Ulica:
Miesto:
Telefón:
Partner na konzultáciu:

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Talstr. 35
D-82436 Eglfing
+49 8847 67 0
Kundendienst - after sales

Telefax: +49 8847 414

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So

1.4. Núdzové telefónne číslo:

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa smernice 67/548/EHS príp. 1999/45/ES

Označenia nebezpečnosti: Xi - Dráždivý
R-vety:
Dráždi oči a pokožku.
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Kategórie nebezpečenstva:
Látka alebo zmes korozívna pre kovy: Met. Corr. 1
Žieravosť/dráždivosť kože: Skin Irrit. 2
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Eye Irrit. 2
Upozornenia na nebezpečnosť:
Môže byť korozívna pre kovy.
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
2.2. Prvky označovania

Výstražné slovo:
Piktogramy:

Výstražné upozornenia
H290
H315
H319

Pozor
GHS07

Môže byť korozívna pre kovy.
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia
P234
Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
P280
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Revízne číslo: 2,00

SK

Prepracované dňa: 10.02.2015

Convotherm Elektrogeräte GmbH

Karta bezpečnostných údajov
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

CONVOCal, odvápňovač
Dátum tlače: 12.03.2015

Strana 2 z 9

Katalógové číslo: 3007018

Zvláštne značenie u špeciálnych zmesí
EUH208
Obsahuje urotropín; hexametyléntetramín. Môže vyvolať alergickú reakciu.
2.3. Iná nebezpečnosť
Prípravok je zaradený ako nebezpečný v zmysle predpisu 1999/45/ES.
Zmes je zaradená ako nebezpečná v zmysle vyhlášky (ES) č. 1272/2008 [GHS].

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2. Zmesi
Nebezpečné obsiahnuté látky
Označenie

Č. v ES
Č. CAS

Podiel

Klasifikácia podľa 67/548/EHS
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Č. indexu
Č. REACH
226-218-8

kyselina amidosírová; kyselina sulfámová; kyselina sulfamidová

5329-14-6

Xi - Dráždivý R36/38-52-53

016-026-00-0

Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H315 H412

231-633-2

Kyselina fosforečná 75 %; kyselina trihydrogenfosforečná

7664-38-2

C - Žieravý R34

015-011-00-6

Skin Corr. 1B; H314

< 15 %

< 15 %

Doslovné znenie R-, H- a EUHviet: pozri v odstavci 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné inštrukcie
Kontaminovaný odev vyzlečte.
Pri vdýchnutí
Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.
Pri kontakte s pokožkou
Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť s: Voda. Pri podráždení pokožky vyhľdajte lekára.
Pri kontakte s očami
Okamžite vypláchnite tečúcou vodou otvorené viečko po dobu 10 až 15 minút. Následne vyhľadať
očného lekára. Chráňte nezranené oko.
Pri požití

Vypláchnite ústa dôkladne vodou. Pite dostatočné množstvo vody po malých dúškoch (zrieďovací
efekt). Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite privolajte lekára.
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
žalúdočno-črevné poruchy. Perforácia žalúdka. Spôsobuje vážne podráždenie očí. pľúcny edém.
Dráždi kožu.
Môžu sa vyskytnúť nasledovné symptómy: po prehltnutí: žalúdočno-črevné poruchy. Nevoľnosť.
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Prvá pomoc, dekontaminácia, symptomatické liečenie.
Dodatočné pozorovanie pneumónie a pľúcneho edému. žalúdočno-črevné poruchy. vracanie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
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Vhodné hasiace prostriedky
Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia. Produkt nie je samohorľavý.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Pri požiari môžu vznikať: Oxid siričitý (SO2), Oxid fosforečný, Oxidy dusíka (NOx), Plyny/výpary,
jedovatý.
5.3. Rady pre požiarnikov
Pri požiari: Používať na okolitom vzduchu nezávislý dýchací prístroj. Noste chemicky odolný odev. Pri
požiari: Použite len kyselinovzdorné vybavenie.
Ďalšie inštrukcie
Na ochranu osôb a chladenie nádob nasadiť v ohrozenej oblasti striekajúci prúd vody. Kontaminovanú
vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nenechajte vniknúť do kanalizácie alebo podzemných
vôd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Dbajte na dostatočné vetranie. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou,
očami a odevom. Používajte osobnú ochrannú vybavu.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. V prípade úniku plynu alebo preniknutia do podzemných vôd, pôd
alebo do kanalizácii, informujte príslušné úrady. Uzavrite kanalizáciu.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Vhodný materiál k zriedeniu alebo neutralizácii: Voda. Odobrať materiálom absorbujúcim tekutiny
(piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač). S prijatým materiálom zaobchádzajte podľa sekcie
spracovania odpadu. Dbajte na dostatočné vetranie.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpečná manipulácia: pozri odstavec 7
Osobná ochrana: pozri odstavec 8
Likvidácia odpadu: pozri odstavec 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu
Pri pôsobení plynov, prachov a aerosólov je potrebné používať ochranu dýchania. Používajte len na
dobre vetranom mieste.
Inštrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vyuchu
Produkt nie je samohorľavý.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby
Uchovávajte len v pôvodnej nádobe. Tesne uzavretú nádobu uskladnite na chladnom a dobre
vetranom mieste. Vhodný podlahový materiál: Kyselinovzdorný.
Inštrukcie ohl'adne spoločného skladovania
Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu lúhovanie.
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
Iné informácie o skladovacie podmienky
Neskladujte pri teplote pod: 5°C. Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom
mieste.
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Dodržujte návod na použitie.
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
Č. CAS

Chemická látka

7664-38-2

kyselina fosforecná

ppm

mg/m³

vlá/cm³

NPEL

Pôvod

-

2

krátkodobý

-

1

priemerný

Hodnoty DNEL/DMEL
Č. CAS

Chemická látka

DNEL typ

Proces expozície

Účinok

Hodnota

Zamestnanec DNEL, dlhodobý

inhalačný

lokálny

2,92 mg/m³

Spotrebiteľ DNEL, dlhodobý

inhalačný

lokálny

0,73 mg/m³

7664-38-2

Kyselina fosforečná 75 %; kyselina trihydrogenfosforečná

Ďalšie upozornenia

Pozri kapitola 7. Nie sú potrebné žiadne opatrenia nad rámec.
8.2. Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie
nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia
Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. Preventívna ochrana pokožky pleťovým
krémom. Po ukončení práce umyť ruky a tvár. Pri používaní nejedzte ani nepite. Zabráňte kontaktu s
pokožkou, očami a odevom.
Ochrana očí/tváre
Tesné uzavrené ochranné okuliare.
Ochrana rúk
Overené ochranné rukavice k noseniu: Vhodný materiál: Butylový kaučuk (0,5mm); NBR (nitrilový
kaučuk) (0,35mm); čas prieniku (maximálna doba nosenia): >480 Min.
Jednorazové rukavice.
Ochrana pokožky
Ochranná zástera. kyselinovzdorný.
Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Pri sparávnom používaní a za normálnych podmienok nie je potrebná ochrana dýchania.
Ochrana dýchania je potrebná pri: tvorba aerosólu alebo hmloviny. Vhodný ochranný dýchací prístroj:
časticový filtračný prístroj (EN 143). P 2
Environmentálne kontroly expozície
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav:
Farba:

kvapalný
svetločervený

Zápach:

bez zápachu
Metóda
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Hodnota pH (pri 20 °C):

0-1

Zmena skupenstva
Teplota topenia:

neurčitý
98 °C

Počiatočná teplota varu a destilačný
rozsah:
Teplota vzplanutia:

nepoužiteľný

Výbušné vlastnosti
nepoužiteľný

Rozsah výbušnosti - spodná:
Rozsah vybušnosti - horná:

nepoužiteľný
nepoužiteľný

Teplota zapálenia:

nepoužiteľný

Tlak pary:
(pri 20 °C)
Tlak pary:
(pri 50 °C)

23 hPa
123 hPa

Hustota (pri 20 °C):

1,082 g/cm³

Rozpustnosť vo vode:
(pri 20 °C)

úplne miešateľný

Dynamická viskozita:

neurčitý

Relatívna hustota pár:

neurčitý

Relatívna rychlosť odparovania:

neurčitý

9.2. Iné informácie

Obsah pevnej látky:

neurčitý

Miera korózie na oceľové a hliníkové povrchy pri skúšobnej teplote od 55 °C>= 6,25mm za rok

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita

Exotermické reakcie s: Alkály (lúhovanie).
10.2. Chemická stabilita

Rozklad nasleduje pri teplote od: 200°C
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Produkt v kontakte s kovmi vo vodnom roztoku vyvíja vodík.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
K reakcii dochádza pri teplote od: 205°C
10.5. Nekompatibilné materiály
Alkály (lúhovanie). L'ahké kovy. Produkt v kontakte s kovmi vo vodnom roztoku vyvíja vodík.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Oxidy dusíka (NOx), Oxidy síry, Oxid siričitý (SO2), Oxid fosforečný, Plyny/výpary, žieravý.
Iné informácie

Korozívne pre kovy. Rozpúšťa pomaly hliník a zinok za vývoja vodíka.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Toxikokinetika, metabolizmus a distribúcia
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Revízne číslo: 2,00
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Akútna toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Č. CAS

Označenie
Spôsoby expozície

5329-14-6

Metóda

Druh

Zdroj

kyselina amidosírová; kyselina sulfámová; kyselina sulfamidová
LD50

ústný
7664-38-2

Dávka

3160 mg/kg

Potkan

Kyselina fosforečná 75 %; kyselina trihydrogenfosforečná
ústný

LD50

2600 mg/kg

Potkan

kožný

LD50

2740 mg/kg

Králik

Dráždenie a leptanie
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Senzibilizačny účinok
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Účinky po opakovanej alebo dlhšiu dobu trvajúcej expozícii
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Aspiračná nebezpečnosť.
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Specifické účinky pri pokusoch na zvieratách
Nie sú k dispozícii žiadne dáta

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita

Produkt je kyselina Pred vyliatím odpadovej vody do čističky je potrebná zpravidla neutralizácia.
Škodlivý pre vodné organizmy. Po neutralizácii je dôležité sledovať redukciu škodlivého účinku.
Č. CAS

Označenie
Toxicita pre vodné prostredie

5329-14-6

Dávka

[h] | [d] Druh

Zdroj

kyselina amidosírová; kyselina sulfámová; kyselina sulfamidová
Akútna toxicita pre ryby

7664-38-2

Metóda

LC50

70,3 mg/l

96 h Pimephales promelas

Kyselina fosforečná 75 %; kyselina trihydrogenfosforečná
Akútna toxicita pre ryby

LC50

138 mg/l

96 h Gambusia affinis

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Produkt je kyselina Pred vyliatím odpadovej vody do čističky je potrebná zpravidla neutralizácia.
Metódy k určeniu bilogickej odbúrateľnosti sa pre anorganické látky nedajú použiť. Anorganický
produkt, ktorý sa nedá eliminovať z vody pomocou biologického čistiaceho procesu.
12.3. Bioakumulačný potenciál

Žiaden náznak na bioakumulačný potenciál.
12.4. Mobilita v pôde
Po vniknutí do zeme je produkt mobilný a môže znečistiť podzemné vody.
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Obsahované látky v tejto príprave nespĺňajú kritéria pre klasifikáciu ako PBT alebo vPvB.
Revízne číslo: 2,00
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12.6. Iné nepriaznivé účinky
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Informácie o zneškodňovaní
Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.
Kl'úč odpadu produktu
ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV; odpady z výroby, spracovania,
060106
distribúcie a používania (vsdp) kyselín; iné kyseliny
Nebezpečný odpad.
Kl'úč odpadu vyrobnych zvyškov
ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV; odpady z výroby, spracovania,
060106
distribúcie a používania (vsdp) kyselín; iné kyseliny
Nebezpečný odpad.
Kl'úč odpadu znečistenych obalov
ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE HANDRY, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ
150110
ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ; obaly (vrátane odpadov z obalov zo separovaného zberu
komunálneho odpadu); obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené nebezpečnými
látkami
Nebezpečný odpad.
Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky
Voda. Kontaminované balenia sú bezozvyšku vyprázdnené, a môžu po náležitom očistení byť opäť
použité.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Pozemná doprava (ADR/RID)
14.1. Číslo OSN:

UN 1805

14.2. Správne expedičné označenie
OSN:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre
dopravu:

8

14.4. Obalová skupina:

III

Štítky:

8

Klasifikačný kód:
Obmezené množstvá (LQ):
Kategorija transporta:
Č. kemlerovo:
Kód obmedzenia v tuneli:

C1
5L
3
80
E

Iné použiteľné informácie (Pozemná doprava)
E1
Vnútrozemská lodná doprava (ADN)
14.1. Číslo OSN:

UN 1805

14.2. Správne expedičné označenie
OSN:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

Revízne číslo: 2,00
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14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre
dopravu:

8

14.4. Obalová skupina:

III

Štítky:

8

Klasifikačný kód:
Obmezené množstvá (LQ):

C1
5L
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Iné použiteľné informácie (Vnútrozemská lodná doprava)
E1
Nármorná preprava (IMDG)
14.1. Číslo OSN:

UN 1805

14.2. Správne expedičné označenie
OSN:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre
dopravu:

8

14.4. Obalová skupina:

III

Štítky:

8

Marine pollutant:
Posebne določbe:
Obmezené množstvá (LQ):
EmS:

223
5L
F-A, S-B

Iné použiteľné informácie (Nármorná preprava)
E1
Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.1. Číslo OSN:

UN 1805

14.2. Správne expedičné označenie
OSN:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre
dopravu:

8

14.4. Obalová skupina:

III

Štítky:

8

Posebne določbe:
Obmezené množstvá (LQ) osobné
dopravné lietadlá:

A3 A803
1L

IATA-Baliace inštrukcie pre osobné dopravné lietadlá:
IATA-Maximálne mnozstvo osobné dopravné lietadlá:
IATA-Baliace inštrukcie pre preparavovany náklad:
IATA-Maximálne mnozstvo preparavovany náklad:

Revízne číslo: 2,00

852
5L
856
60 L

SK

Prepracované dňa: 10.02.2015

Convotherm Elektrogeräte GmbH

Karta bezpečnostných údajov
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

CONVOCal, odvápňovač
Dátum tlače: 12.03.2015

Strana 9 z 9

Katalógové číslo: 3007018

Iné použiteľné informácie (Vzdušná preprava)
E1
: Y841
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

RIZIKOVÉ PRE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE:

nie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM/lekára/.?.
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC
nerelevantný

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia
Národné predpisy

Pracovné obmedzenie:

Trieda ohrozenia vody (D):
Ďalšie inštrukcie
*

Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.
Berte do úvahy smernicu 92/85/EHS o bezpečnosti a zdraví pri práci
tehotných žien.
1 - slabo ohrozujúci vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenia bezpečnosti látok sa nepreviedli pre látky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informácie
Doslovné znenie Rviet (Číslo a kompletný text)
34
Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
36/38
Dráždi oči a pokožku.
52
Škodlivý pre vodné organizmy.
53
Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
Doslovné znenie H- a EUHviet (Číslo a kompletný text)
H290
Môže byť korozívna pre kovy.
H314
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315
Dráždi kožu.
H319
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH208
Obsahuje urotropín; hexametyléntetramín. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Ďalšie informácie
Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú najlepším zmalostiam našich súčasných
poznatkov, vydaných tlačou. Infomácie v tejto karte bezpečnostných údajov Vám majú poskytnúť
podklady pre bezpečné zaobchádzanie s produktom pri skladovaní, spracovaním, preprave a
zneškodnení. Údaje sú neprenosné na iné produkty. Pokiaľ sa produkt s ostatnými materiálmi zmieša,
premieša alebo spracuje, nemôžu sa údaje v tejto karte bezpečnostných údajov, pokiaľ nie je uvedené
výslovne niečo iné, prenášať na takto zhotovený nový materiál.

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z posledného platného Listu bezpečnostných
údajov predchádzajúceho dodávateľa.)
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