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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1. Identifikátor produktu 

Forma produktu 

Názov produktu 

UFI 

Skupina produktov 

: Zmes 

: TwinOxide Komponent A 

: TD10-V090-500F-8SUK 

: Obchodný produkt 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

1.2.1. Relevantné identifikované použitia 

Hlavná kategória použitia : Profesionálne použitie 

Použitie látky/zmesi : Na prípravu 0,3% roztoku oxidu chloričitého. 

Názov Etapa životného 

cyklu 

Deskriptory použitia 

TwinOxide Komponent A Profesionálne PC37 

Úplné znenie deskriptorov použitia: pozri oddiel 16 

1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

1.4. Núdzové telefónne číslo 

Krajina Organizácia/Spoločnosť Adresa Číslo pohotovosti Komentár 

Slovensko Národné toxikologické informačné 

centrum 

Univerzitná nemocnica Bratislava, 

pracovisko Kramáre, Klinika pracovného 

lekárstva a toxikológie 

Limbová 5 

833 05 Bratislava 

+421 2 54 77 41 66

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] 

Oxidujúce tuhé látky, kategória 1 H271 

Akútna toxicita (orálna), kategória 3 H301 

Akútna toxicita (dermálna), kategória 2 H310 

Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1, podkategória 1B H314 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1 H318 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 2 H373 

Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1 H400 

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3 H412  

Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť 

TwinOxide International B.V. 

De Tongelreep 17 

5684PZ Best 

The Netherlands 

T +31 499 32 92 42 - F +31 499 32 96 20 

info@twinoxide.com - www.twinoxide.com 

mailto:info@twinoxide.com
http://www.twinoxide.com/
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Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie 

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Smrteľný pri kontakte s pokožkou. Toxický po požití. Spôsobuje vážne 

poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže spôsobiť 

požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo. 

2.2. Prvky označovania 

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] 

Výstražné piktogramy (CLP) : 

Výstražné slovo (CLP) 

Obsahuje 

Výstražné upozornenia (CLP) 

GHS03 GHS05 GHS06 GHS08 GHS09 

: Nebezpečenstvo 

: Chloritan sodný 

: H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo. 

H301 - Toxický po požití. 

H310 - Smrteľný pri kontakte s pokožkou. 

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov (slezina) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 

zdrojov zapálenia. Nefajčite. 

P260 - Nevdychujte prach, hmlu, pary. 

P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P280 - Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre. 

P301+P310 - PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 

CENTRUM alebo lekára. 

P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 

P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte 

všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. 

P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. 

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. 

P371+P380+P375 - V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. 

Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky. 

EUH vety : EUH032 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn. 

EUH071 - Žieravé pre dýchacie cesty. 

2.3. Iná nebezpečnosť 

Komponent 

Chloritan sodný (7758-19-2) Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. 

Zmes neobsahuje látku(-y) zahrnutú do zoznamu, ktorý bol vypracovaný podľa článku č. 59(1) smernice REACH v súlade s kritériami uvedenými v 

delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) č. 2018/605 preto, lebo má vlastnosti narúšajúce endokrinný 

systém alebo nie je označená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.1. Látky 

Neuplatňuje sa 



TwinOxide Komponent A 
Karta Bezpečnostných Údajov 
podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878 

9/9/2021 (Dátum vydania) SK (slovenčina) 3/13 

3.2. Zmesi 

Názov Identifikátor produktu % w/w 

(% w/w) 

klasifikácia podľa nariadenia (ES) 

č.1272/2008 [CLP] 

Chloritan sodný č. CAS: 7758-19-2 

č.v ES: 231-836-6 

REACH čís: 01-2119529240-

51 

50 – 75 Ox. Sol. 1, H271 

Acute Tox. 3 (Orálna), H301 

Acute Tox. 2 (Dermálna), H310 

Skin Corr. 1B, H314 

STOT RE 2, H373 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 3, H412 

Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné opatrenia prvej pomoci : V prípade pochybností alebo pretrvávajúcich symptómov sa stále poraďte s lekárom. Ak je 

potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Symptómy 

otrávenia sa môžu prejaviť až po viacerých hodinách, z toho dôvodu je potrebný lekárský 

dohľad minimálne po dobu 48 hodín po úraze. 

Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Nedávajte umelé dýchanie z úst 

do úst alebo z úst do nosa. Použite vačok k umelému dýchaniu alebo oživovací prístroj. 

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Okamžite umývajte veľkým množstvom mydlovej vody. Kontaminovaný odev vyzlečte a 

pred ďalším použitím vyperte. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 

CENTRUM/lekára. 

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody po dobu 15 minút. Ak používate 

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite 

volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 

Opatrenia prvej pomoci po požití : V prípade prehĺtnutia ústa vypláchnite vodou (len ak je osoba pri vedomí). Okamžite volajte 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Symptomatická liečba. 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodný hasiaci prostriedok : Rozprašovaná voda. Vytváranie hasiacich prostriedkov šetrných k životnému prostrediu. 

Silná exotermická reakcia s vodou. 

Nevhodné hasiace prostriedky : Nepoužívajte silný prúd vody. 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Nebezpečenstvo požiaru : Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo. 

Reaktivita v prípade požiaru : Spaľovanie produkuje dráždivé plyny. 

Nebezpečné produkty rozkladu : Chlorovodík. Chlorine dioxide. 

5.3. Rady pre požiarnikov 

Protipožiarne opatrenia : V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu 

nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky. 

Ochrana pri hasení požiaru : Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochranných prostriedkov vrátane dýchacieho prístroja. 
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ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Všeobecné opatrenia : Zabezpečte dostatočné vetranie. Vyhýbajte sa tvorbe prachu. Vyhýbajte sa vdychovaniu 

pár, hmiel a rozprášeniu. Noste individuálne ochranné vybavenie. Uchovávajte mimo 

dosahu zdrojov vznietenia. Držte verejnosť mimo nebezpečnej zóny. 

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál 

Núdzové plány : Nevystavovať otvorenému ohňu, iskrám a zákaz fajčiť. Nevdychujte prach, pary. 

Obmedzený zásah kvalifikovaného personálu vybaveného vhodnou ochranou. Premiestnite 

nadbytočný personál. 

6.1.2. Pre pohotovostný personál 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zabráňte akémukoľvek prieniku do odpadov alebo vodných tokov. Ak sa výrobok dostane do kanalizácie alebo do úžitkovej vody, oznámte to 

úradom. 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Pre zadržiavanie : Zozbierajte uniknutý produkt. 

Čistiace procesy : Prípravok mechanicky sústreďte na jedno miesto. Zvyšky umiestnite do sudov pre likvidáciu 

podľa platných nariadení (pozri časť 13). Uchovávajte oddelene od iných materiálov. 

6.4. Odkaz na iné oddiely 

Pozri časť 7. Pozri časť 8 pokiaľ ide o individuálnu ochranu, ktorú je treba použiť. Pozri časť 13 pokiaľ ide o odstraňovanie odpadu vznikajúceho pri 

čistení. 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 

zaobchádzanie 

: Použitie len odborným personálom podľa užívateľovho hodnotenia rizík na pracovnom 

mieste. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a 

iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Noste individuálne ochranné vybavenie. Nevdychujte 

prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 

Zaveďte adekvátne odsávanie a/alebo vetranie. S kontajnermi manipulujte a otvárajte ich s 

opatrnosťou. 

Hygienické opatrenia : Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite 

ani nefajčite. 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Technické opatrenia : Zabezpečiť náležité vetranie, predovšetkým na uzavretých miestach. Urobte preventívne 

opatrenia proti výbojom statickej elektriny. 

Podmienky skladovania : Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom 

mieste. Načaté obaly je potrebné starostlivo znova uzatvoriť a uchovať vo vertikálnej 

polohe, aby sa predišlo únikom. Chráňte pred vlhkosťou. Chráňte pred vyokým teplom a 

priamym slnečným žiarením. 

Nekompatibilné produkty : Redukčné činitele. Kyseliny. 

Nekompatibilné materiály : horľavé látky. 

Maximálna doba skladovania : 5 (Životnosť pri uskladnení) 

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

Žiadne ďalšie dostupné informácie. 
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1. Kontrolné parametre 

8.1.1 Vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí a biologické medzné hodnoty 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.1.2. Monitorovacích postupoch odporúčaných 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.1.3. Vznikajú látky znečisťujúce ovzdušie 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.1.4. DNEL a PNEC 

Chloritan sodný (7758-19-2) 

DNEL/DMEL (Zamestnanci) 

Akútna - systémové účinky, kožná 0.58 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

Akútna - systémové účinky, inhalácia 0.41 mg/m³ 

Dlhodobá - systémové účinky, kožný 0.58 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

Dlhodobá - systémové účinky, inhalácia 0.41 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Všeobecnej populácii) 

Akútna - systémové účinky, kožná 0.29 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

Akútna - systémové účinky, inhalácia 0.1 mg/m³ 

Akútna - systémové účinky, ústna 0.029 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

Dlhodobá - systémové účinky,ústný 0.029 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

Dlhodobá - systémové účinky, inhalácia 0.1 mg/m³ 

Dlhodobá - systémové účinky, kožný 0.29 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

PNEC (Voda) 

PNEC aqua (sladkej vody) 0.65 μg/l 

PNEC aqua (morskej vody) 0.065 μg/l 

PNEC aqua (prerušovaný, sladkej vody) 0.0065 mg/l 

PNEC (STP) 

PNEC čistiarne odpadových vôd 1 mg/l 

8.1.5. Kontrolné značkovanie 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.2. Kontroly expozície 

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie 

Primerané technické zabezpečenie: 

Zaveďte adekvátne odsávanie a/alebo vetranie. 

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky 

Individuálne ochranné zariadenie: 

Bezpečnostné okuliare. Rukavice. Ochranný odev. 

Symbol(-y) osobných ochranných prostriedkov: 
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8.2.2.1. Ochrany očí a tváre 

Ochrana očí: 

Noste ochranné okuliare s bočnou ochranou podľa EN 166. Tvárový ochranný štít (EN 166) 

8.2.2.2. Ochrana pokožky 

Ochrana pokožky a očí: 

Noste vhodný ochranný odev. Oblečenie odolné voči kyselinám. Norma. EN 13034. Bezpečnostná obuv odolná voči chemickým činiteľom. 

Nevhodná ochrana tela: Prírodné vlákno (napr. bavlna). Koža. Prírodná guma 

Ochrana rúk: 

noste vhodné rukavice, testované podľa EN374. Vhodný materiál: Polyvinylchlorid (PVC). čas prieniku (maximálna doba nosenia): > 480 min. 

Nevhodné materiály pre rukavice: Koža, Prírodná guma (NR).  

Správny výber rukavíc nezávisí iba od materiálu, ale aj na kvalitu a líši sa podľa výrobcu. Presný čas prieniku musí byť zistená výrobcom rukavíc; 

majte na pamäti. Rukavice je potrebné vymeniť po každom použití ako aj pri najmenšej stope opotrebovania alebo prederavení 

8.2.2.3. Ochrana dýchania 

Ochrana dýchania: 

Zaistite dostatočné vetranie a bodové odsávanie na kritických miestach. V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest. 

Noste celotvárovú ochrannú masku podľa normy EN136. Typ B - anorganické plyny (sírovodík, chlór, kyanovodík). V prípade vystavenia s vysokými 

koncentráciami: Norma EN 137 - Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s celo tvárovou maskou. 

8.2.2.4. Tepelnej nebezpečnosti 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia 

Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia: 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

Iné informácie: 

Pri zasiahnutí kože si vyzlečte znečistený odev. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Zabráňte kontaktu s pokožkou a 

očami. Pred pracovnými prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky. 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Skupenstvo : pevný 

Farba : Biela farba. 

Výzor : Prášok. 

Čuch : bez zápachu. 

Prah zápachu : Nie je dostupné 

Bod tavenia / oblasť topenia : > 180 °C 

Bod tuhnutia : Nie je dostupné 

Bod varu : neurčitý 

Horľavosť : neurčitý 

Explozívne vlastnosti : Neuplatňuje sa. 

Vlastnosti podporujúce horenie : Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. 

Limity výbušnosti : Neuplatňuje sa 

Dolná medza výbušnosti (LEL) : Neuplatňuje sa 

Horná medza výbušnosti (UEL) : Neuplatňuje sa 

Bod vzplanutia : Neuplatňuje sa 

Teplota samovznietenia : Neuplatňuje sa 

Teplota rozkladu : Neuplatňuje sa 

pH 

pH roztok 

Viskozita, kinematický 

Viskozita, dynamický 

Rozpustnosť 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) 

Tlak pary 

Tlak pary pri 50 °C 

Hustota 

: Nie je dostupné 

:  11 (2% roztok vody při 20 °C) 

:  Neuplatňuje sa 

:  Neuplatňuje sa 

: Voda: 523 g/l při 20 ° C 

: Nie je dostupné 

:  Neuplatňuje sa 

: Nie je dostupné 

: 0.97 g/cm³ 
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Relatívna hustota : Nie je dostupné 

Relatívna hustota pár pri 20 °C : neurčitý 

Veľkosť častíc : Nie je dostupné 

Rozloženie veľkosti častíc : Nie je dostupné 

Tvar častíc : Nie je dostupné 

Pomer strán častíc : Nie je dostupné 

Stav agregácie častíc : Nie je dostupné 

Stav aglomerácie častíc : Nie je dostupné 

Špecifické povrchové plochy častíc : Nie je dostupné 

Prašnosť častíc : Nie je dostupné 

9.2. Iné informácie 

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky 

Relatívna rýchlosť odparovania (butylacetátom=1) : neurčitý 

Relatívna rýchlosť odpariteľnosti v porovnaní s 

éterom 

: neurčitý 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo. Produkt nereaguje za normálnych používateľských podmienok, skladovacích a 

prepravných podmienok. 

10.2. Chemická stabilita 

Stabilný za podmienok používania a skladovania odporúčaných v časti 7. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Vyhýbajte sa kontaktu s horúcimi plochami. Teplo. Žiaden otvorený oheň, žiadne iskrenie. Odstráňte akýkoľvek zdroj vznietenia. 

10.5. Nekompatibilné materiály 

Horľavé látky. kyseliny. Redukovadlo. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Zlúčeniny chlóru. Pri normálnych podmienkach skladovania a používania by nemal vznikať žiadny nebezpečný rozkladový produkt. 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008 

Akútna toxicita (perorálna) : Toxický po požití. 

Akútna toxicita (dermálna) : Smrteľný pri kontakte s pokožkou. 

Akútna toxicita (inhalačná) : Neklasifikovaný 

TwinOxide Komponent A 

ATE oral 194.553 mg/kg telesnej hmotnosti 

ATE dermal 97.276 mg/kg telesnej hmotnosti 

Chloritan sodný (7758-19-2) 

LD50 orálne potkan 284 mg/kg telesnej hmotnosti 

LD50 dermálne králik 134 mg/kg 
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Poleptanie kože/podráždenie kože : Spôsobuje závažné popáleniny pokožky. 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikovaný 

Mutagenita zárodočných buniek : Neklasifikovaný 

Karcinogenita : Neklasifikovaný 

Reprodukčná toxicita : Neklasifikovaný 

Chloritan sodný (7758-19-2) 

LOAEL (živočíchy/samčie, F1) > 10 mg/kg telesnej hmotnosti

LOAEL (živočíchy/samičie, F1) 10 mg/kg telesnej hmotnosti 

NOAEL (živočíchy/samičie, F1) 5 mg/kg telesnej hmotnosti 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 

jednorazová expozícia 

: Neklasifikovaný 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 

opakovaná expozícia 

: Môže spôsobiť poškodenie orgánov (slezina) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

Chloritan sodný (7758-19-2) 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 

opakovaná expozícia 

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný 

TwinOxide Komponent A 

Viskozita, kinematický Neuplatňuje sa 

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1. Toxicita 

Ekológia - všeobecne : Veľmi toxický pre vodné organizmy. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá 

(akútna) 

: Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá 

(chronická) 

: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Chloritan sodný (7758-19-2) 

LC50 - Ryby [1] 105 mg/l 

EC50 - Kôrovce [1] 1 mg/l 

EC50 72h - Riasy [1] 1 mg/l 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

12.3. Bioakumulačný potenciál 

Chloritan sodný (7758-19-2) 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) -2.7 při 25 °C

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) -2.7 při 25 °C

12.4. Mobilita v pôde 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 
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12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Komponent 

Chloritan sodný (7758-19-2) Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. 

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

12.7. Iné nepriaznivé účinky 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Regionálna legislatíva (odpady) : Likvidácia v súlade s právnymi predpismi. 

Odporúčania týkajúce sa likvidácie výrobkov a 

obalov 

: Odstráňte v súlade s platnými miestnymi/národnými bezpečnostnými predpismi. 

dodatočné pokyny : Tento produkt a jeho nádrž je nutné likvidovať ako nebezpečné. 

Európsky katalógový kód pre odpady (CED) : 06 03 14 - iné tuhé soli a roztoky než uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo 

UN 1496 UN 1496 UN 1496 UN 1496 UN 1496 

14.2. Správne expedičné označenie OSN 

CHLÓRNAN SODNÝ 

(Sodium chlorite) 

SODIUM CHLORITE 

(Sodium chlorite) 

Sodium chlorite (Sodium 

chlorite) 

CHLÓRNAN SODNÝ 

(Sodium chlorite) 

CHLÓRNAN SODNÝ 

(Sodium chlorite) 

Opis dokumentu o preprave 

UN 1496 CHLÓRNAN 

SODNÝ (Sodium chlorite), 

5.1, II, (E), NEBEZPEČNÉ 

PRE ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 

UN 1496 SODIUM 

CHLORITE (Sodium 

chlorite), 5.1, II, MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 

UN 1496 Sodium chlorite 

(Sodium chlorite), 5.1, II, 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1496 CHLÓRNAN 

SODNÝ (Sodium chlorite), 

5.1, II, NEBEZPEČNÉ PRE 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

UN 1496 CHLÓRNAN 

SODNÝ (Sodium chlorite), 

5.1, II, NEBEZPEČNÉ PRE 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

14.4. Obalová skupina 

II II II II II 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 

Nebezpečný pre životné 

prostredie: Áno 

Nebezpečný pre životné 

prostredie: Áno 

Morský polutant: Áno 

Nebezpečný pre životné 

prostredie: Áno 

Nebezpečný pre životné 

prostredie: Áno 

Nebezpečný pre životné 

prostredie: Áno 

Žiadne ďalšie dostupné informácie 
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14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

Pozemná doprava 

Klasifikačný kód (ADR)  : O2 

Obmedzené množstvá (ADR) : 1kg 

Vyňaté množstvá (ADR) : E2 

Obalové inštrukcie (ADR) : P002, IBC08 

Osobitné podmienky balenia (ADR) : B4 

Ustanovenia na zmiešané balenie (ADR) : MP2 

Inštrukcie na prenosnú cisternu a kontajner na 

prepravu vo vol'ne loženom stave (ADR) 

: T3 

Obsobitné ustanovenia na prenosnú cisternu a 

kontajner na prepravu vo vol'ne loženom stave 

(ADR) 

: TP33 

Kód cisterny (ADR) : SGAN 

Osobitné ustanovenia na cisterny (ADR) : TU3 

Vozidlo na cisternovú prepravu : AT 

Dopravná kategória (ADR) : 2 

Obsobitné ustanovenia na prepravu kusov (ADR) : V11 

Obsobitné ustanovenia na prepravu - Nakládka, 

vykládka a manipulácia (ADR) 

: CV24 

Identifikačné číslo nebezpečnosti (Kemler-číslo) : 50 

Oranžové tabule : 

Kód obmedzjúci tunel (ADR) : E 

Lodná doprava 

Obmedzené množstvá (IMDG) : 1 kg 

Vyňaté množstvá (IMDG) : E2 

Pokyny k baleniu (IMDG) : P002 

Pokyny pre balenie GRV (IMDG) : IBC08  

Osobitné ustanovenia IBC (IMDG) : B21, B4 

Návod na nádrži (IMDG) : T3  

Špeciálne nariadenia pre cisterny (IMDG) : TP33  

Č. EmS (požiar) : F-H 

Č. EmS (rozliatie) : S-Q 

Kategória uloženia (IMDG) : A 

Oddeľovanie (IMDG) : SG38, SG49 

Vlastnosti a pozorovanie (IMDG) : Colourless deliquescent solid. Soluble in water. Reacts vigorously with sulphuric acid. 

Reacts fiercely with cyanides when heated or by friction. May form explosive mixtures with 

combustible material, powdered metals or ammonium compounds. These mixtures are 

sensitive to friction and are liable to ignite. When involved in a fire, may cause an explosion. 

Letecká preprava 

Očakávané množstvá pre dopravné lietadlo a cargo 

(IATA) 

: E2 

Obmedzené množstvá pre dopravné lietadlo a 

cargo (IATA) 

: Y544 

Maximálne obmedzené množstvo netto pre 

dopravné lietadlo a cargo (IATA) 

: 2.5kg 

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo 

(IATA) 

: 558 

Maximálne množstvo pre dopravné lietadlo a cargo 

(IATA) 

: 5kg 

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) : 562 

Maximálne množstvo netto len letecké cargo (IATA) : 25kg 

Kód ERG (IATA) : 5L 

Vnútrozemská preprava 

Klasifikačný kód (ADN) : O2 
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Obmedzené množstvá (ADN) : 1 kg 

Vyňaté množstvá (ADN) : E2 

Vyžaduje sa vybavenie (ADN) : PP 

Počet kužeľov/modrých svetiel (ADN) : 0 

Železničná doprava 

Klasifikačný kód (RID) : O2 

Obmedzené množstvá (RID) : 1kg 

Vyňaté množstvá (RID) : E2 

Pokyny k baleniu (RID) : P002, IBC08 

Osobitné ustanovenia o balení (RID) : B4 

Ustanovenia na zmiešané balenie (RID) : MP2 

Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery na tovar 

bez obalu (RID) 

: T3 

Špeciálne nariadenia pre mobilné cisterny a 

kontajnery pre tovar bez obalu (RID) 

: TP33 

Kódy na nádržiach pre nádrže RID (RID) : SGAN 

Osobitné ustanovenia pre nádrže RID (RID) : TU3 

Prepravná kategória (RID) : 2 

Špeciálne prepravné nariadenia - balíky (RID) : W11 

Špeciálne prepravné nariadenia - Nakládka, 

vykládka a manipulácia (RID) 

: CW24 

Colis express (expresné zásielky) (RID) : CE10 

Identifikačné číslo nebezpečenstva (RID) : 50 

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO 

Neuplatňuje sa 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 

15.1.1. EU-predpisy 

Neobsahuje žiadne látky nachádzajúce sa v obmedzeniach REACH príloha XVII 

Neobsahuje látky z REACH 

Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH 

Neobsahuje žiadne látky, ktoré podliehajú Nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 Európskeho parlamentu a Komisie zo dňa 4. júla 2012, ktoré sa týka vývozu 

a dovozu nebezpečných chemických látok. 

Neobsahuje žiadne látky, ktorá podlieha Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických 

látkach 

Neobsahujte žiadnu látku, ktorá podlieha nariadeniu o uvádzaní na trh a používaní výbušných prekurzorov (EÚ) č. 2019/1148 Európskeho 

parlamentu a Rade vydaného dňa 20. Júna 2019. 

15.1.2. Národné predpisy 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané pre látky alebo zmesi dodávateľa 

ODDIEL 16: Iné informácie 

Skratky a akronymy: 

ADN Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách 

ADR Európska dohoda o medzinárodnej preprave o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 

ATE Odhad akútnej toxicity 

BCF Faktor biokoncentrácie 
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Skratky a akronymy: 

CLP Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení; nariadenie (ES) č. 1272/2008 

DMEL Odvodené hladiny, pri ktorých dochádza k minimálnemu účinku 

DNEL Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom 

EC50 Stredná účinná koncentrácia 

IARC Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny 

IATA Medzinárodné združenie leteckých dopravcov 

IMDG Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru 

LC50 Smrteľná koncentrácia pre 50 % testovanej populácie 

LD50 Smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka) 

LOAEL Najnižšia hladina, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 

NOAEC Koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinku 

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku 

NOEC Koncentrácia bez pozorovaného účinku 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

PBT Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky 

PNEC Predpokladané koncentrácie, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom 

REACH Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok Nariadenie (ES) č. 1907/2006 

RID Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov 

STP čistička odpadových vôd 

TLM Stredný tolerančný limit 

vPvB Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky 

Iné informácie : ODMIENTUTIE ZODPOVEDNOSTI Informácie uvedené v tomto zázname pochádzajú zo 

zdrojov, ktoré považujeme za hodnoverné. Aj napriek tomu sú však poskytované bez 

záruky, či už výslovnej alebo nevýslovnej, týkajúcej sa ich presnosti. Podmienky a postupy 

týkajúce sa manipulácie, skladovania, používania alebo likvidácie produktu sú mimo našej 

kontroly a nespadajú do našej kompetencie. Práve z týchto dôvodov nezodpovedáme v 

prípade straty, poškodenia alebo použitia akokoľvek spojeného s manipuláciou, 

uskladnením, použitím alebo zneškodnením produktu. Tento bezpečnostný záznam bol 

vypracovaný a má byť použitý len pre tento produkt. Ak sa produkt používa ako súčasť 

iného produktu, informácie, ktoré sa naňho vzťahujú nemusia byť platné. 

Úplné znenie viet H a EUH: 

Acute Tox. 2 (Dermálna) Akútna toxicita (dermálna), kategória 2 

Acute Tox. 3 (Orálna) Akútna toxicita (orálna), kategória 3 

Aquatic Acute 1 Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1 

Aquatic Chronic 3 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3 

EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn. 

EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty. 

H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo. 

H301 Toxický po požití. 

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou. 

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
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Úplné znenie viet H a EUH: 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Ox. Sol. 1 Oxidujúce tuhé látky, kategória 1 

Skin Corr. 1B Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1, podkategória 1B 

STOT RE 2 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 2 

Celý text použitých kľúčových slov 

PC37 Chemikálie na úpravu vody 

Klasifikácia a postup použitý pre vypracovanie klasifikácie zmesí v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 [CLP]: 

Ox. Sol. 1 H271 Metóda výpočtu 

Acute Tox. 3 (Orálna) H301 Metóda výpočtu 

Acute Tox. 2 (Dermálna) H310 Metóda výpočtu 

Skin Corr. 1B H314 Metóda výpočtu 

Eye Dam. 1 H318 Metóda výpočtu 

STOT RE 2 H373 Metóda výpočtu 

Aquatic Acute 1 H400 Metóda výpočtu 

Aquatic Chronic 3 H412 Metóda výpočtu 

Karta bezpečnostných údajov (SDS), EÚ 

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne 

požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku. 




