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Terotex HV 400  
 

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 
 

Obchodné meno:  
TEROTEX-HV 400  

 
Plánované použitie: 

konzervovanie dutín  
 

Názov firmy  
Henkel Oberflächentechnik GmbH 
40191 Düsseldorf 
DE  
Tel.  +49 (211) 797-0 

 
Distribútor  

Henkel Slovensko spol. s r.o. 
Záhradnícka 91 
82108 Bratislava 
Tel.  +421 2 502 46 406 
Fax +421 2 502 46 405 

 
Zodpovednosť za kartu bezpečnostných údajov:  

ua-productsafety.sk@henkel.com   
 

Informácia v prípade núdze:  
+421 2 54 774 166 (24h)  Toxikologické informačné centrum 

 

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 
 

R10 Horľavý.  
R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.  
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.  
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.  
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3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

 
Všeobecná chemická charakteristika:  

konzervovanie dutín 
Základné materiály prípravku  

vosk 
alifatické/aromatické uhľovodíky 

 
Deklarované zloženie podľa ES/1907/2006:  

 
Nebezpečné komponenty zloženia 

Číslo CAS 
EINECS 
ELINCS 

Obsah Klasifikácia 

Benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, 
ťažký 

64742-82-1 

265-185-4   30 -   40  %  R10 
N - Nebezpečný pre životné prostredie;  R51/53 

Xn - Škodlivý;  R65 
 R66, R67 

kyseliny sulfónové (ropa), vápenaté soli, 
prealkalizované 

68783-96-0 

272-213-9   20 -   30  % N - Nebezpečný pre životné prostredie;  R51/53 

Ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, 
ťažký 

64742-48-9 

265-150-3   10 -   15  % Xn - Škodlivý;  R65 

destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, 
ľahké parafínové; základový olej, > 3% 

DMSO 
64741-89-5 

265-091-3    5 -   10  %  Klasifikácia nie je potrebná. 

Poly(oxy-1,2-etándiyl), a-fosfono-w-
(tridecyloxy)-, rozvetvený~ 

120667-70-1 

    0,1 -    1  % Xi - Dráždivý;  R38, R41 
N - Nebezpečný pre životné prostredie;  R51/53 

kyselina olejová, zlúčenina s (Z)-N-
(Oktadec-9-én-1-yl)propán-1,3 diamínom 

40027-38-1 

254-754-2    0,1 -    1  % N - Nebezpečný pre životné prostredie;  R50 
Xi - Dráždivý;  R38, R41 

 
Pre úplné znenie R-viet pozrite časť 16 "Ďalšie informácie" 
Látky bez klasifikácie môžu mať expozičné limity vystavenia v pracovnom prostredí. 

 

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
 

 
Inhalácia - vdýchnutie: 

Presunúť postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Ak problémy pretrvávajú vyhľadajte lekársku pomoc.  
 

 
Kontakt s pokožkou: 

Vypláchnite tečúcou vodou a mydlom. Ošetrenie pokožky. Znečistené, nasiaknuté oblečenie okamžite vymeniť. Prípadne 
vyhľadať dermatológa.  

 
 

Kontakt s očami: 
Vyplachujte ihneď pod tečúcou vodou (10 minút), v prípade nevyhnutnosti vyhľadajte lekársku pomoc.  

 
 

Ingescia - prehltnutie: 
Vypláchnite si ústa, vypite 1-2 poháre vody, nevyvolávajte zvracanie, konzultujte situáciu s lekárom.  

 

5.  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 

 
Vhodné hasiace prostriedky: 

voda, oxid uhličitý, pena, prášok 
 
 

 
Špeciálne ochranné vybavenie pri hasení požiaru: 

Noste ochranný odev. 
Noste ochranu dýchania nezávislého od okolitého vzduchu. 

 

Spaliny alebo vznikajúce plyny: 
Jedovaté a dráždivé pary, na vzduchu zápalné., oxidy uhlíka 
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6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

 
Všeobecné pokyny:  

Nebezpečenstvo šmyku na vytekajúcom produkte.  
 

 
Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa osôb:  

Noste osobné ochranné vybavenie.  
Odstráňte zdroje zapálenia.  

 
 

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa životného prostredia:  
Nedovoľte preniknutiu do kanalizácie/povrchových/podzemných vôd.  

 
Metódy čistenia:  

Odstráňte s materiálom viažucim kvapalinu (napr. pieskom, rašelinou, pilinami).  
 

 
 

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 
 

Manipulácia:  
Postarajte sa o dobré vetranie/odsávanie na pracovisku.  
Vyhýbajte sa otvorenému ohňu a zápalným zdrojom.  
Vykonajte opatrenia proti elektrostatickému náboju.  
Používajte prevádzkové prostriedky s ochranou proti explózii.  

 

 
Skladovanie:  

Postarajte sa o dobré vetranie a odvzdušňovanie.  
Skladujte v chlade a nemrznúcom mieste.  

 

8. KONTROLY EXPOZÍCIE/ /OSOBNÁ OCHRANA 
 

Komponenty s hraničnými hodnotami vzťahujúcimi sa na pracovisko, ktoré je potrebné sledovať:  
Platný pre  

SK 
 

Nariadenie vlády SR týkajúci sa ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami. 
 
Obsiahnutá látka  ppm  mg/m3 Typ  Kategória  Poznámky  
oleje minerálne (aerosól) - nerafinované 
64741-89-5 

5 1 časovo vážená stredná 
hodnota (TWA). 

   

 
 

Pokyny na konštrukciu technických zariadení:  
Postarajte sa o dobré vetranie a odvzdušňovanie.  

 
 

 
Ochrana dýchacích ciest:  

Produkt sa smie používať iba pri intenzívnom vetraní a odvetrávaní pracoviska. Ak intenzívne vetranie a odvetrávanie nie je 
možné, musí sa nosiť ochrana dýchania nezávislá od okolitého vzduchu.  
Filter: A1 - A3 (hnedý)  

 

 
Ochrana rúk:  

Ochranné rukavice odolné proti chemickým látkam (EN 374). Vhodné materiály pre krátkodobý kontakt alebo postriekanie 
(doporučené: minimálny index ochrany 2, zodpovedá >30 minútam prenikania): izobutyl-izoprénová guma (IIR; hrúbka =0,7 
mm). Vhodné materiály  pre dlhodobejší, priamy kontakt (doporučuje sa: index ochrany 6, doba vystavenia >480 min.; 
izobutyl-izoprénová guma (IIR; hrúbka =0,7 mm). Tieto údaje pochádzajú z literatúry a z informácií výrobcov rukavíc alebo 
sú analogicky odvodené od podobných látok. je potrebné vedieť že doba použitia ochrannej rukavice proti chemikáliám môžu 
byt v praxi z dôvodu mnohých ovplyvňujúcich činiteľov (napr. teplota) zreteľne kratšia než doba prenikania stanovená podľa 
EN 374. Pri prvých príznakoch opotrebenia je potrebné rukavice vymeniť.  

 
 

Ochrana očí:  
ochranné okuliare  
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Ochrana tela:  

Vhodné ochranné oblečenie.  
 

 
 

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:  
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.  
Pred prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky.  

 
 
 

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 
 

Všeobecné vlastnosti:  
Vzhľad - konzistencia   kvapalina 

hnedá 
 

Zápach:  po benzíne  
 

Fyzikálne a chemické vlastnosti:  
 Bod vzplanutia  44 °C (111.2 °F) 
 Hustota 

(20 °C (68 °F)) 
 0,95 g/cm3 

 Viskozita výtoku  
(23,0 °C (73.4 °F); druh rezania: DIN-nádoba; 
tryska: 3,0 mm) 

 34 s  

 Rozpustnosť kvalitatívna 
(Rozp.: voda) 

 nerozpustný  

 Hranica explózie  
spodná [%] 
vrchná [%] 

  
0,6 %(V) 
6,5 %(V) 

 obsah tuhých častíc 
  

 60 %  

 Teplota vznietenia  240 °C (464 °F) 
 Obsah VOC 

(CH) 
 39,00 %  

 

10. STABILITA A REAKTIVITA 
 

Okolnosti, ktorým sa treba vyhnúť: 
Vykonajte opatrenia proti elektrostatickému náboju. 
Veľké teplo, výpary, iskry, alebo iné zápalné zdroje. 
zabráňte kontaktu s kyselinami a oxidačnými látkami. 

 
Látky, ktorým sa treba vyhnúť  

Pri riadnom používaní nie sú žiadne známe. 
 

Nebezpečné produkty rozkladu:  
Pri riadnom používaní nedochádza k rozkladu. 

 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

 
Všeobecné údaje k toxikológii:  

U tohto výrobku ide o prípravok v zmysle právnych predpisov o chemikáliách. Nasledujúce zaradenie bolo vykonané 
pomocou toxikologických údajov a hmotného obsahu jednotlivých komponentov.  
Pary môžu spôsobiť ospalosť a malátnosť.  

 
 
 

Toxicita po požití:  
Môže spôsobiť podráždenie tráviaceho ústrojenstva.  

 
 

Toxicita pri nadýchaní:  
Môže spôsobiť podráždenie dýchacieho ústrojenstva.  
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Kožná dráždivosť:  
Dlhodobo pretrvávajúci alebo opakujúci sa kontakt s pokožkou môže viesť k odmasteniu pokožky a následne k jej 
podráždeniu  

 
 
 
 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

Všeobecné údaje k ekológii: 
Jedovatý pre vodné organizmy.  
Vo vodných tokoch môže mať dlhodobejšie škodlivé účinky.  
Nedovoľte preniknutiu do kanalizácie/povrchových/podzemných vôd.  

 

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
 

Likvidácia produktu: 
Kľúče odpadov EKO (Európsky katalóg odpadov) sa nevzťahujú na produkt ale na pôvod. Výrobca nemôže preto pre tovary 
príp. produkty, ktoré sa používajú v rôznych odvetviach, uviesť kľúč odpadov. Môžete si ho vyžiadať u výrobcu.  
Likvidujte v súlade s miestnymi a národnými predpismi.  

 
 

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 
 

 
Cestná preprava ADR: 
Trieda:  3 
Obalová sekcia:  III 
Kód klasifikácie:  F1 
Identifikačné číslo nebezpečenstva:  30 
UN-čís.:  1139 
Výstražný lístok:  3  
Technický názov:  NÁTEROVÉ ROZTOKY  
Doplnkové informácie: osobitné podmienky 640E 
 

 
Železničná preprava RID:  
Trieda:  3 
Obalová sekcia:  III 
Kód klasifikácie:  F1 
Identifikačné číslo nebezpečenstva:  30 
UN-čís.:  1139 
Výstražný lístok:  3  
Technický názov:  NÁTEROVÉ ROZTOKY  
Doplnkové informácie: osobitné podmienky 640E 
 

 
Riečna preprava ADN: 
Trieda:  3 
Obalová sekcia:  III 
Kód klasifikácie:  F1 
Identifikačné číslo nebezpečenstva:   
UN-čís.:  1139 
Výstražný lístok:  3  
Technický názov:  NÁTEROVÉ ROZTOKY  
Doplnkové informácie: osobitné podmienky 640E 
 

 
Námorná preprava IMDG: 
Trieda:  3 
Obalová sekcia:  III 
UN-čís.:  1139 
Výstražný lístok:  3  
EmS:  F-E ,S-E  
Látky znečisťujúce morskú vodu:  P 
Správne expedičné označenie:  COATING SOLUTION (Solvent naphtha) 
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Letecká preprava IATA: 
Trieda:  3 
Obalová sekcia:  III 
Packaging-Instruction (passenger)  309  
Packaging-Instruction (cargo)  310  
UN-čís.:  1139 
Výstražný lístok:  3  
Správne expedičné označenie:  Coating solution  

 
 

15. REGULAČNÉ OPATRENIA 
 

Symbol nebezpečenstva: 
 
N - Nebezpečný pre 
životné prostredie  

         

 

 

         

 
 
 
 

 
R-vety: 

orľavý.  
ý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.  

 
 

S-vety: 
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.  

atrenia proti statickým výbojom.  

Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.  
 

 

VOC farby a laky (EU): 
Smernica 2004/42/EC  

uktu: ava  

C: /l   
 

 
 
 

R10 H
R51/53 Jedovat
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.  
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.  

S16 
S23 Nevdychujte paru.  
S33 Vykonajte predbežné op
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste.  
S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

Regulačný základ: 
(pod)kategória prod Špeciálna príprava a úpr
fáza I (od 1.1.2007): 840 g/l  
maximálny obsah VO 370,50 g
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16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

 
 

Označenie produktu je uvedené v bode 15. Úplné znenie R-viet  uvedených v karte bezpečnostných údajov: 
R10 Horľavý.  
R38 Dráždi pokožku.  
R41 Riziko vážneho poškodenia očí.  
R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.  
R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.  
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.  
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.  
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.  

 
 

 
Ďalšie informácie:  

Údaje sa opierajú o súčasný stav našich vedomostí a vzťahujú sa na produkt v dodanom stave. Majú popisovať naše výrobky 
z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ich významom nie je to, aby zaručovali isté vlastnosti.  
Karta bezpečnostných údajov bola pripravená v súlade s európskou smernicou "Council Directive 67/548/EEC" v znení 
nasledovných zmien a doplnkov a smernicou "Commission Directive 1999/45/EC".  

 
 
 
 

   
 




