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Obchodný názov:
GLETOLIN

Verzia  / revízia br.4.1

Zamieňa sa predchádzajúca verzia z 03.03.2015 roku
Dátum výroby verzie/revízie:

29.04.2015./
25.03.2016.

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA CHEMIICKEJ LÁTKY A ÚDAJE O OSOBE, KTORÁ UVÁDZA 
CHEMICKÚ LÁTKU NA TRH

Pododdiel 1.1. Identifikácia chemickej látky

Identifikátor výrobku: GLETOLIN

Obsahuje hydroxid vápenatý

Registračné číslo: 019410000791

Pododdiel 1.2. Identifikovaný spôsob použitia chemickej látky a spôsoby použitia, ktoré sa neodporúčajú

Spôsob použitia: Minerálna hmota na vyrovnávanie-vyhladzovanie vnútorných stien.

Spôsob použitia, ktorý sa neodporúča: Všetky, okrem uvedeného v „spôsob použitia“.

Pododdiel 1.3. Údaje o zásobovateľovi

Meno výrobcu: MAXIMA d.o.o.

Adresa:
Dragiše Mišovića 16
32240 Lučani, Srbsko

Telefónne číslo: +381 (0)32 820 030

Fax: +381 (0)32 817 029

e-mail adresa osoby zodpovednej 
za bezpečnostný list dragan.jankovic@maxima.rs, office@maxima.rs

Pododdiel 1.4. Núdzové telefónne číslo

Telefónne číslo služby na núdzové prípady: 193

Telefónne číslo Nacionálneho centra na kontrolu 
otravy  (0 – 24h):

+381(0)11 360 84 80

Telefónne číslo výrobcu počas pracovnej doby ( 7 
– 15h)

+381 (0)32 820 030

ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA

Pododdiel 2.1. Klasifikácia chemickej látky

2.1.1.
Klasifikácia  podľa  Nariadenia  o  klasifikácii,  balení,  označovaní  a  reklame  chemikálie  a  určitého
výrobku v súlade s Globálnym harmonizovaným systémom na klasifikáciu a označovanie OSN („Úr.
Vestník RS, č. 105/13) – CLP/GHS Nariadenia.
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Obchodný názov:
GLETOLIN
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Zamieňa sa predchádzajúca verzia z 03.03.2015 roku
Dátum výroby verzie/revízie:

29.04.2015./
25.03.2016.

Trieda a kategória nebezpečnosti: Správa o nebezpečenstve:

Iritácia kože kategória 2
Vážne poruchy oka 1
Špecifická toxickosť pre cieľový orgán – jednorazové 
vystavenie kategória 3

H315 Spôsobuje iritáciu kože.
H318 Spôsobuje vážne poruchy oka.
H335 Môže spôsobiť iritáciu dýchacích orgánov.

2.1.2. Dodatočné správy

žiadne údaje.

Pododdiel 2.2. Prvky označovania

Prvky označovania podľa Smernice o klasifikácii, balení, označovaní a reklame a určitého výrobku v 
súlade s Globálne harmonizovaným systémom na klasifikáciu a označovanie OSN („Úr. Vestník, č. 
105/13) – CLP/GHS Smernice

Identifikácia výrobku: GLETOLIN

Indexové číslo: žiadne údaje.

Číslo autorizácie: žiadne údaje.

Piktogramy nebezpečenstva:

       GHS05           GHS07

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Správa o nebezpečenstve:
H315 Spôsobuje iritáciu kože.
H318 Spôsobuje vážne poruchy oka.
H335 Môže spôsobiť iritáciu dýchacích orgánov.
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Dátum výroby verzie/revízie:

29.04.2015./
25.03.2016.

Správa o bezpečnostných 
opatreniach:

P261 Vyhýbať sa vdychovaniu prachu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochrannú tváre.
P305+P351+P338 AK SA DOSTANE DO OČÍ: Dôkladne vymývať vodou 
niekoľko minút. Odstrániť kontaktné šošovky, pokiaľ existujú a pokiaľ to 
možno urobiť. Pokračovať s vymývaním.
P302+P352 AK SA DOSTANE NA KOŽU: Umyť s veľa mydla a vody.
P304+P340 AK VDYCHOVANÉ: Vyniesť zranenú osobu na čerstvý 
vzduch a zaistiť, aby si oddychovala v polohe, ktorá neprekáža dýchaniu.
P403+P233 Schovávať v miestnosti s dobrou ventiláciou. Obal pevne 
zatvoriť. .
P501 Likvidácia obsahu/obalu v súlade s miestnymi / regionálnymi / 
národnými / medzinárodnými predpismi.

Dodatočné informácie na etikete: Obsahuje hydroxid vápenatý.

Pododdiel 2.3. Ostatné nebezpečenstvá

Reaguje s vodou alkalicky.
Čo sa týka iných škodlivých účinkov chemickej látky na zdravie ľudí a životné prostredie – neuplatňuje sa.  
Čo sa týka kritérií chemickej látky na identifikáciu ako PBT alebo v PBT – neuplatňuje sa.

ODDIEL 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Pododdiel 3.1. Údaje o zložkách látky

nie je použiteľné

Pododdiel 3.2. Údaje o zložkách zmesi
Suchá minerálna zmes na báze hydroxidu vápenatého a prídavkov.

CAS/
EC/

Indexové číslo

Číslo registrácie podľa
REACH-u % hmoty Názov

Klasifikácia podľa
CLP/GHS Nariadenia

1305-62-0/
215-137-3

01-2119475151-45-0412 5 - 15 Hydroxid vápenatý
Irit. kože 2, H315
Poš. oka 1, H318

Špec. tox.-JI 3, H335

*Úplný text H, skratky tried nebezpečenstiev a EUH značka sú uvedené v Oddiele 16.

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Pododdiel 4.1. Popis opatrení prvej pomoci

________________________________________________________________________________
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Všeobecné poznámky: v prípade, že sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku radu. Osobe v bezvedomí
nedávajte nič orálne.

Po vdychovaní: vystúpte na čerstvý vzduch.

Po kontakte s kožou:
v prípade kontaktu s kožou hneď si vyzliecť odev a obuv, a umývať si 
zachytenú oblasť vodou a mydlom po dobu najmenej 15 minút. Ak príznaky 
pretrvávajú, vyhľadajte lekára.

Po kontakte s očami: vyplachovať si oči prúdom čistej vody po dobu najmenej 15 minút, pritom 
držať viečka stále dokorán otvorené. Vyhľadať si pomoc očného lekára.

Po prehltnutí:
osobe, ktorá je vedomá, vodou vypláchnuť ústa a súrne ju prepraviť do 
najbližšej nemocnice. Odpočívať, nevyvolávať vracanie. Poradiť sa s 
lekárom.

Osobná ochrana osoby, ktorá 
poskytuje prvú pomoc:

žiadne osobitné poznámky.

Pododdiel 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne a oneskorené

Po vdychovaní: nie je známe.

Po kontakte s kožou: červeň, pocit pálenia kože.

Po kontakte s očami: červeň a pocit pálenia kože. Nebezpečenstvo porúch očí.

Po prehltnutí: Prehltnutie nie je pravdepodobné pri správnom použití. .

Pododdiel 4.3. Núdzová lekárska pomoc a osobitné zaobchádzanie

Liečiť podľa príznakov.

ODDIEL 5. OPATRENIA NA HASENIE POŽIARU

Pododdiel 5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné prostriedky: Výrobok nie je horľavý. V závislosti na okolí, všetky štandardné prostriedky 
sú k dispozícii: striekaná voda, hasiaci prášok, pena, oxid uhličitý a piesok.

Nevhodné prostriedky: nepodlieha.

Pododdiel 5.2. Osobitné nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť z látok a zmesí

Nebezpečné produkty 
spaľovania:

žiadne údaje.

Pododdiel 5.3. Rada pre hasičov
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Dátum výroby verzie/revízie:
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Hasiči majú vždy nosiť hasičsky odev (v súlade s normou SRPS EN 469)  a nezávislé dýchacie zariadenie s 
otvoreným kruhom na stlačený vzduch (SRPS EN 137) pre prípad požiaru v interiéri.  
Používajte opatrenia na zabraňovanie požiaru, ktoré zodpovedajú miestnym okolnostiam a prostrediu.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRE PRÍPAD NEHODY

Pododdiel 6.1. Osobné opatrenia, ochranná výbava a postupy pre prípad nehody

6.1.1.

Pre osoby nevyškolené pre prípad nehody
a) Vyhýbať sa vdychovaniu prachu, používať ochranné rukavice a odev, nefajčiť, nejesť a nepiť počas práce, 
dávať pozor na obmedzenia vystavovania v pracovnom prostredí;
b) V prípade utvárania prachu, opustiť miestnosť, v opačnom prípade používať masku na ochranu dýchacích 
orgánov.

Ochranná výbava: Používať osobnú ochrannú výbavu uvedenú v bode 8 8.

Postupy zabraňovania nehode:
V prípade vyliatia zabrániť šíreniu látok zatváraním alebo bariérami. 
Vyliate množstvo materiálu nechať, aby stuhlo (ak je navlhčené), 
pozbierať mechanicky a látku správne zlikvidovať.

Postupy pre prípad nehody: V prípade nehody zabezpečiť lokalitu a evakuovať personál, ktorý 
nie je zapojený do sanácie.

6.1.2. Pre intervenčný personál:

Osobná ochrana pre hasičov v súlade s nariadeniami z Oddielu 5. tohto dokumentu. Osobná ochrana 
ostatného intervenčného personálu v súlade s uvedeniami v Oddiele 8. tohto dokumentu

Pododdiel 6.2. Opatrenia týkajúce sa životného prostredia:

6.2.1
Zabrániť výrobku, aby sa dostal  do prostredia, ale v prípade, že sa predsa dostane, potrebné je zabrániť 
výrobku, aby sa dostal do vodných tokov, kanalizačnej sieti a pôdy. Zabrániť odpadovým vodám vytiecť do
vodných tokov.

Pododdiel 6.3. Opatrenia, ktoré treba podniknúť a látka na zabraňovanie šíreniu a na sanáciu

6.3.1. Na obmedzovanie: Nehorľavá absorpčná látka (piesok, kremelina)

6.3.2. Na čistenie: V prípade nehody zabezpečiť lokalitu a evakuovať personál, ktorý nie je zapojený do 
sanácie. Používať vodu a saponát.

6.3.3. Ostatné údaje: Používať osobnú ochrannú výbavu uvedenú v bode 8.

Pododdiel 6.4. Odkazovanie na iné oddiely

________________________________________________________________________________
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Pozrieť Oddiel 7 na informácie o bezpečnej obsluhe.
pozrieť Oddiel 8 na informácie o osobnej ochrannej výbave.
Pozrieť Oddiel 13 na informácie o zabezpečení.

ODDIEL 7. OBSLUHA A USKLADŇOVANIE

Pododdiel 7.1. Opatrenia k bezpečnej obsluhe

7.1.1. Ochranné opatrenia

Opatrenia na zabraňovanie požiaru: Držať ďalej od zdroju zážihu a nefajčiť. Podniknúť opatrenia 
proti elektrostatickej elektriny.

Zabraňovanie utváraniu aerosólu a 
prachu:

Adekvátne vetrajte miestnosti, v ktorých sa uschováva a robí 
manipulácia. Výrobok musí byť poriadne zatvorený.

Opatrenia na ochranu prostredia:
Držať v originálnom obale pevne zatvorené vo vzpriamenej 
polohe keď sa výrobok nepoužíva. Zabrániť výrobku vytekať 
do vodných tokov a kanalizačných sústav.

7.1.2. Rady o všeobecnej hygiene na pracovnom mieste
Zabrániť priamemu dotyku s výrobkom. Zabezpečiť stále vetranie. Kvôli zabraňovaniu zašpineniu počas 
obsluhy, pracovný odev zopnúť. Počas použitia nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred oddychom a na konci práce si 
umyť ruky a/alebo tvár. Po práci sa postarať o čistotu a nehu kože.

Pododdiel 7.2. Podmienky na bezpečné uskladňovanie, vrátane nekompatibility

7.2.1
Technické opatrenia a podmienky 
uskladňovania:

Na suchom mieste, poriadne vyvetrané. Nevystavovať 
priamemu slnečnému žiareniu. Neuskladňovať pred 
vlhkosťou. Neuskladňovať spolu s kyselinami. Uschovávať v 
originálnom balení v zastrešenom a suchom priestore.

7.2.2 Látky na obal: Originálny poriadne zatvorený obal výrobcu.

7.2.3 Požiadavky pre uskladňovací priestor a obal: Dodržiavať predpisy týkajúce sa uskladňovania 
nebezpečných látok.

7.2.4 Rady k vybaveniu skladu: Elektrické zariadenia musia byť ochránené podľa príslušného
štandardu. Podlahy majú byť vodotesné.

7.2.5 Ostatné údaje o podmienkach uskladňovania: Vnútri skladu musia byť postavené pokyny pre prípad 
kontaminácie prostredia, pokyny o prvej pomoci a podobne.

Pododdiel 7.3. Osobitné spôsoby použitia

7.3.1 Odporúčania: Nepoužívať po vypršaní dátumu spotreby alebo ak je 
výrobok kontaminovaný.

7.3.2 Osobitné riešenia pre priemyselný sektor: žiadne údaje.

________________________________________________________________________________
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ODDIEL 8. KONTROLA VYSTAVENIA A OSOBNÁ OCHRANA

Pododdiel 8.1. Parametre kontroly vystavenia

Látka CAS číslo
Medzníkové hodnoty

vystavenia (GVI/KGVI) Biologické medzníkové
hodnoty

ppm mg/m3

Hydroxid vápenatý 1305-62-0 žiadne údaje 5 / - žiadne údaje

* Štandard SRPS Z.B0.001 z roku 2007

Pododdiel 8.2. Kontrola vystavenia a osobná ochrana

8.2.1. Príslušná technická kontrola

Opatrenia na zabraňovanie 
vystaveniu počas odporúčaného 
použitia:

adekvátne vetranie miestností, v ktorých sa uschováva a robí 
manipulácia. V pracovnom priestore je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po
každom prerušení práce si poriadne umyť ruky.

Štrukturálne opatrenia na 
zabraňovanie vystaveniu:

v súlade s Oddielom 7.

Organizačné opatrenia na 
zabraňovanie vystaveniu:

v súlade s Oddielom 7.

Technické opatrenia na 
zabraňovanie vystaveniu:

v súlade s Oddielom 7.

8.2.2. Osobná ochrana

8.2.2.1. Ochrana očí a tváre: pre prípad nebezpečenstva striekania nosiť ochranné okuliare 
(SRPS EN 166).

8.2.2.2. Ochrana kože

Ochrana rúk: ochranné rukavice z PVC-u, vinylu, neoprénu, nitrilu, prírodnej gumy 
(SRPS EN 374).

Ochrana tela: bavlnený pracovný odev (SRPS EN 340) i vhodná obuv (SRPS EN 
13832), ktorá pokrýva celé chodidlo.

8.2.2.3. Ochrana dýchacej sústavy: filtrová polomaska na ochranu pred zložkami (jednorazová).

8.2.2.4. Termické nebezpečenstvá: žiadne údaje.

8.2.3. Kontrola nad vystavením okolia

Opatrenia na zabraňovanie 
vystaveniu látkam/zmesi:

v súlade s Oddielom 6.

________________________________________________________________________________
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Štrukturálne opatrenia na 
zabraňovanie vystaveniu:

v súlade s Oddielom 6.

Organizačné opatrenia na 
zabraňovanie vystaveniu:

v súlade s Oddielom 6.

Technické opatrenia na 
zabraňovanie vystaveniu:

v súlade s Oddielom 6.

ODDIEL 9. FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Pododdiel 9.1. Údaje o základných fyzických a chemických vlastnostiach látky

Hodnota Metóda

Vzhľad: pevne skupenstvo – 
prášok, bielej farby

Vôňa: jemný

Prah vône: nie je použiteľné

pH (200C): nie je použiteľné

Bod topenia / bod mrznutia: žiadne údaje

Začiatočný bod vrenia a rozsah 
vrenia:

nepodlieha

Bod zapaľovania: žiadne údaje

Rýchlosť vyparovania: žiadne údaje

Horľavosť (pevné, plynové): nepodlieha

Horná / spodná hranica horľavosti 
alebo výbušnosti:

nepodlieha

Napätie výparu: žiadne údaje

Hustota výparu: žiadne údaje

Relatívna hustota: žiadne údaje

Rozpustnosť: nerozpustné vo vode, 
mieša sa

________________________________________________________________________________
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Koeficient distribúcie n-
oktanol/voda (log Pow):

žiadne údaje

Teplota samo zapaľovania: žiadne údaje

Teplota rozkladu: žiadne údaje

Viskozita: nie je použiteľné

Výbušné vlastnosti: žiadne údaje

Oxidujúce vlastnosti: žiadne údaje

Pododdiel 9.2. Ostatné údaje

Suchá matéria: < 100 %

ODDIEL 10. STABILITA A REAKČNOSŤ

Pododdiel 10.1. Reakčnosť: žiadne údaje

Pododdiel 10.2. Chemická stabilita: žiadne údaje

Pododdiel 10.3. Možnosť vzniku nebezpečných 
reakcií:

žiadne údaje

Pododdiel 10.4. Podmienky, ktorým sa treba 
vyhýbať:

žiadne údaje

Pododdiel 10.5. Nekompatibilné látky: žiadne údaje

Pododdiel 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: žiadne údaje

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE

Pododdiel 11.1. Údaje o toxických účinkoch

________________________________________________________________________________
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Výrobok nebol testovaný. Údaje sa vzťahujú na vlastnosti hydroxidu vápenatého, ktorý je súčasťou výrobku.
a) akútna toxickosť:

Na základe dostupných údajov, kritéria na klasifikáciu neboli splnené.
a) korozívne poruchy kože/iritácia:

Kritéria na klasifikáciu boli splnené na základe klasifikácie hydroxidu vápenatého.
      v) vážne poruchy oka/iritácia oka:
Kritéria na klasifikáciu boli splnené na základe klasifikácie hydroxidu vápenatého.
      g) senzibilita dýchacích orgánov alebo kože:
Na základe dostupných údajov, kritéria na klasifikáciu neboli splnené.
      d) mutagenita zárodočných buniek:
Na základe dostupných údajov, kritéria na klasifikáciu neboli splnené.
      đ) karcinogénosť:
Na základe dostupných údajov, kritéria na klasifikáciu neboli splnené.
      e) toxickosť pre reprodukciu:
Na základe dostupných údajov, kritéria na klasifikáciu neboli splnené.
      ž) špecifická toxickosť pre cieľový orgán – jednorazové vystavenie:
Kritéria na klasifikáciu boli splnené na základe klasifikácie hydroxidu vápenatého.
      z) špecifická toxickosť pre cieľový orgán – viacrazové vystavenie:,
Na základe dostupných údajov, kritéria na klasifikáciu neboli splnené.

i) nebezpečenstvo z vdychovania:
Na základe dostupných údajov, kritéria na klasifikáciu neboli splnené.
*údaje prevzaté z bezpečnostného listu pre hydroxid vápenatý firmy Carmeuse.

ODDIEL 12. EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE

Pododdiel 12.1.Toxickosť

žiadne údaje.

Pododdiel 12.2. Stálosť a odbúrateľnosť

žiadne údaje.

Pododdiel 12.3. Potenciál bioakumulácie

žiadne údaje.
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Pododdiel 12.4. Mobilita v pôde

žiadne údaje.

Pododdiel 12.5. Výsledky PBT a vPvB hodnotenia

žiadne údaje.

Pododdiel 12.6. Ostatné škodlivé účinky

žiadne údaje.

ODDIEL 13. LIKVIDÁCIA

Pododdiel 13.1. Metódy narábania s odpadom

navlhčiť odpad a po stuhnutí ho možno používať ako stavebný štrk.

13.1.1. Likvidácia výrobku/obalu:

použitý, prázdny obal možno odovzdať na zaopatrenie; zaopatriť podľa Zákonu o odpadovom hospodárstve 
(obal zaopatriť rovnakým spôsobom ako samotný výrobok).

13.1.2. Kľúčové číslo odpadu:

17 09 04 Miešaný odpad zo stavania a rúcania inakší než uvedené v 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
15 01 10* Obal, ktorý obsahuje zvyšky nebezpečných látok alebo je kontaminovaný nebezpečnými 
látkami.

13.1.3. Spôsoby spracovávania odpadu:

zvyšky z výrobku a obalu odovzdajte oprávnenej osobe.

13.1.4. Možnosť vyliatia do kanalizačnej siete:

nevylievať do kanalizačnej siete.

13.1.5. Ostatné odporúčania k likvidácii:

žiadne údaje.

ODDIEL 14. ÚDAJE O PREPRAVE

Cestná doprava cestami (ADR)

________________________________________________________________________________
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Pododdiel 14.1                 
OSN číslo:

nebolo pridelené

Pododdiel 14.2                
UN názov na náklad počas prepravy:

nie je uvedený

Pododdiel 14.3                 
Trieda nebezpečenstva počas prepravy:

nebolo pridelené

Pododdiel 14.4                 
Obalová skupina:

nebolo pridelené

Pododdiel 14.5                 
Nebezpečenstvo  voči  životnému
prostrediu:

nie sú relevantné dostupné informácie

Pododdiel 14.6                 
Osobitné opatrenia pre používateľa:

nie sú relevantné dostupné informácie

Pododdiel 14.7                 
Preprava vo vyliatom stave:

nie je použiteľné

Pododdiel 14.7                 
Preprava vo vyliatom stave:

nie je použiteľné

Dodatočné informácie:
Tento výrobok sa nepovažuje za nebezpečný na prepravu podľa ADR/RID, 
IMDG i ICAO/IATA.
Uschovávať oddelené od jedál, nápojov a vlhkosti.

ODDIEL 15. REGULATORNÉ ÚDAJE

Pododdiel 15.1. Predpisy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
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Národná regulácia:

-  Zákon  o  chemických  látkach  ("Úr.  vestník  RS",  č.  36/09,
88/10,  92/11 i 93/12)
- Nariadenie o klasifikácii, balení, označovaní a reklame látky
a určitého výrobku ("Úr. vestník RS", č. 59/10, 25/11 i 5/12)
- Nariadenie o klasifikácii, balení, označovaní a reklame látky
a  určitého  výrobku  v  súlade  s  Globálne  harmonizovaným
systémom na klasifikáciu  a  označovanie  OSN ("Úr. Vestník
RS", č. 105/13)
- Nariadenie o obsahu bezpečnostného listu ("Úr. vestník RS",
č. 100/11)
-  Nariadenie  o  Zozname klasifikovaných  látok  ("Úr.  vestník
RS", č. 48/14)
-Zákon o odpadovom hospodárstve ("Úr. vestník RS", č. 36/09
i 88/10)
-Zákon  o  obale  a  obalovom  odpade  ("Úr.  vestník  RS",  č.
36/09)
-Zákon o preprave nebezpečného nákladu ("Úr. vestník RS",
č.. 88/10)
-Zákon  o  bezpečnosti  a  zdraví  v  práci  ("Úr.  vestník  RS",
č.101/05)

- Nariadenie o obmedzovaní a zákazoch výroby, uvádzania na
trh a použitia chemických látok ("Úr. vestník RS", č. 90/2013)

Pododdiel 15.2. Hodnotenie bezpečnosti chemických látok

nebolo vykonané hodnotenie bezpečnosti chemickej látky

ODDIEL 16. OSTATNÉ ÚDAJE

16.1. Uvádzanie zmien
v pododdiele 1.1. je uvedené Registračné číslo: 019410000791, a predtým
stálo: nemá.

Skratky:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration,50 percent

LD50: Lethal Dose,50 percent

16.3.
Kľúčová literatúra a zdroje 
údajov:

Bezpečnostný list pre hydroxid vápenatý firmy Carmeuse a údaje z 
odbornej literatúry.

________________________________________________________________________________



BEZPEČNOSTNÝ LIST

Podľa Smernice o obsahu bezpečnostného listu „Úr. Vestník RS“ č. 100/2011

               GLETOLIN                                 Strana 14 z 14
Obchodný názov:
GLETOLIN

Verzia  / revízia br.4.1

Zamieňa sa predchádzajúca verzia z 03.03.2015 roku
Dátum výroby verzie/revízie:

29.04.2015./
25.03.2016.

16.4.
Klasifikácia a použitie procedúr klasifikácií pre zmesi podľa Smernice o klasifikácii, balení, 
označovaní a reklame chemikálie a určitého výrobku v súlade s Globálne harmonizovaným 
systémom na klasifikáciu a označovanie OSN ("Úr. vestník RS", br. 105/13) – CLP/GHS Smernice.

Klasifikácia podľa CLP/GHS Nariadenia Podlieha

Metóda: na základe teórie aditivity

16.5. Zodpovedajúce H značky a skratky tried nebezpečenstva (číslo a úplný text) z Oddielu 3.

Irit. kože 2
Poš. oka 1
Špec. tox. – JI3

Iritácia kože kategória 2
Vážne poruchy oka kategória 1
Špecifická toxickosť pre cieľový orgán – 
jednorazové vystavenie 3

H:
315
318
335

Spôsobuje iritáciu kože.
Spôsobuje vážne poruchy oka.
Môže spôsobiť iritáciu dýchacích orgánov.

16.6.
Rady o príslušnom školení 
pre zamestnancov:

Žiadne údaje

16.7. Iné správy:

Bezpečnostný list je zostavený na základe existujúcich poznatkov a platnej 
zákonnej regulatívy vo chvíli uvádzania výrobku na trh, ale predsa 
nemôžeme zobrať žiadnu zodpovednosť za jeho použitie, a neakceptujeme 
žiadnu zodpovednosť pre straty alebo poškodenia spôsobené priamo alebo 
nepriamo použitím tohto výrobku. Použitie výrobku na odlišné účely než sú 
tie uvedené, ako aj použitie spolu s inými látkami v procese spracovávanie 
môže spôsobiť nebezpečenstvá, ktoré v tomto bezpečnostnom liste neboli 
opísané.
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