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Oddiel 1. Identifikácia látky /zmesi a spoločnosti / podniku 
Identifikátor produktu: 
Obchodný názov: SITOL 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:  
Umývací a čistiaci prostriedok na kovy, sklo a zrkadlá 
Použitia, ktoré sa neodporúčajú: nie sú známe 
Registračné číslo: zmes 
Ďalšie názvy látky/prípravku: neuvádza sa 
Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:  
Názov:  Tolman a Tolman spol. s.r.o. 
Sídlo:  Roztoky 137, 270 23 Křivoklát, ČR 
Tel/fax:  00420 313 558 312/ 00420 313 558 249 
E-mail  tolman@tolman.cz 
Distribútor:  
Názov:  ŠK SPEKTRUM s.r.o. 
Sídlo:   Považské Podhradie 348, 017 04 Považská Bystrica 
Tel/fax:   042-4328710         IČO: 31626831 
E-mail:  skspektrum@stonline.sk 
Núdzové telefónne číslo: Klinika chorôb z povolania. Toxikologické informačné stredisko Limbová 5,  
833 05 Bratislava. Tel.:  02 5477 4166 

   
Oddiel 2. Identifikácia nebezpečenstiev 
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 
Podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) je výrobok klasifikovaný ako nebezpečný 
 
 
Nebezpečné účinky na zdravie človeka: Spôsobuje vážne podráždenie očí, dráždi pokožku 
Účinky na životné prostredie: neklasifikuje sa ako nebezpečná pre životné prostredie. 
Fyzikálno-chemické účinky : neklasifikuje sa ako horľavá ani ako oxidujúca, nie sú známe ani iné nebezpečné 
fyzikálno-chemické vlastnosti podliehajúce klasifikácii. 
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka pri používaní látky/prípravku: 

 
Oddiel 3. Zloženie / informácie o zložkách             
Charakteristika výrobku: Prípravok je vodným roztokom obsahujúcim  Amonium-oleát, diamonium-oxalat, čpavkovú  
vodu, prírodné abrazívum. 
Nebezpečné zložky: Amonium-oleát, diamonium-oxalat, čpavková  voda 

 
Chemický názov     obsah (%)    č. CAS            č. ES           Indexové ES   Registračné č.  výstražné symboly     R- vety            

Prírodné zložky       <17             999999-99-4   310-127-6   nepridelené      nepridelené      nie  je nebezpečnou látkou 
Amónium oleát       <6,5            544-60-5         208-873-1    nepridelené     nepridelené          Xi,                         R 36/38          
 
Diamonium-oxalat   <5              1113-31-8       214-202-3    607-007-00-3  nepridelené          Xn,                       R 21/22         
 
Amoniak roztok     <0,5            1336-21-6       215-647-6    007-001-01-2   nepridelene          C,N,                     R 34-50   
   

Klasifikácia jednotlivých zložiek prípravku uvedená v tejto časti sa vzťahuje na zložky v ich čistej forme a nezodpovedá 
klasifikácii prípravku. 
Plné znenie R viet všetkých komponentov prípravku sú uvedené v bode 16. 
 
Oddiel 4. Opatrenia pri prvej pomoci  

Okamžitá lekárska pomoc: 
Pri nehode vzniknutej pri obvyklom použití prípravku nie je okamžitá lekárska pomoc nutná. Požaduje sa len v prípade 
ak dosiahnu príznaky určitého stupňa . 
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Všeobecné pokyny: 
Keď sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností uvedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto 
karty bezpečnostných údajov.  

Pri nadýchaní: 
Príznaky a účinky:  pri inhalácii pár/aerosolu môže dôjsť k dráždeniu slizníc dýchacích ciest. 
Prvá pomoc: Prerušte expozíciu a dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite telesný a duševný kľud. 
Nenechajte ich prechladnúť.  
Preneste postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade, že postihnutý nedýcha, zaveďte umelé dýchanie. Privolajte lekára. 

Pri kontakte s pokožkou: 
Príznaky a účinky:  Miestne môže dráždiť pokožku 
Prvá pomoc: Odložte kontaminovaný odev, umyte zasiahnuté časti pokožky teplou vodou a mydlom a dobre 
opláchnite. Nepoužívajte rozpúšťadlá a riedidlá. 

Pri zasiahnutí očí: 
Príznaky a účinky: Miestne môže dráždiť očné spojivky 
Prvá pomoc: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa. Pri otvorených viečkach najmenej 15 minút 
vyplachujte hlavne priestory pod viečkami čistou vlažnou tečúcou vodou. Ak pretrváva bolesť alebo sčervenanie očí 
vyhľadajte lekársku pomoc 

Po požití: 
Príznaky a účinky:  Môže vyvolať podráždenie zažívacieho traktu. 
Prvá pomoc: Postihnutého upokojte a umiestnite v teple. Ústa vypláchnite vodou ak je postihnutý pri vedomí a nemá 
kŕče. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal prípravku alebo túto kartu bezpečnostných 
údajov. Ak došlo ku zvracaniu, okamžite dopravte postihnutého do nemocnice. 
Špeciálne prostriedky k zabezpečeniu špecifického a okamžitého ošetrenia:  
Špeciálne prostriedky nie sú nutné. 
 

Oddiel 5. Protipožiarne opatrenia 
Vhodné hasiace prostriedky: pena odolná voči alkoholu, prášok, oxid uhličitý, vodná hmla 
Nevhodné hasiace prostriedky:  neuvedené 
Zvláštne nebezpečie: Pri požiari vzniká čierny dym, môže dochádzať k vzniku oxidu uhoľnatého a uhličitého. 
Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov: vhodný ochranný odev, izolačný dýchací prístroj 
 

Oddiel 6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
Preventívne opatrenia pre ochranu osôb: 
Zaistite dobré vetranie. Nevdychujte plyny/aerosol. Používajte osobné ochranné prostriedky, zabráňte kontaktu 
s očami. 
Preventívne opatrenia pre ochranu životného prostredia: 
Zabráňte prieniku do kanalizácie, vody a pôdy.  
Doporučené metódy čistenia a zneškodnenia: 
Prípravok pokryte vhodným absorpčným materiálom (piesok, kremelina, zemina) a zhromaždite v dobre uzatvorených 
nádobách, zbytky spláchnite vodou. Po odstránení prípravku umyte kontaminované miesto veľkým množstvom vody. 
Znehodnotený materiál zneškodňujte v súlade s platnými predpismi. 
Ďalšie údaje: -  

 
 

Oddiel 7. Manipulácia a skladovanie 
Manipulácia: 
Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky, zabráňte kontaktu s očami. Po práci si dôkladne umyte ruky vodou. 
Pracujte v súlade s návodom na použitie. 
Skladovanie: 
Skladujte v originálnych obaloch v suchých a krytých skladoch pri teplotách 5 až 25°C, chránených pred 
poveternostnými vplyvmi. 
Prípravok skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. 

 
Oddiel 8. Kontrola expozície / osobná ochrana 
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Limitné hodnoty expozície 
Expozičné limity pre pracovné prostredie 
 Prípravok obsahuje a môže uvoľňovať látky, pre ktoré sú stanovené koncentračné limity v pracovnom prostredí 
Kontrolné parametre: pre jednotlivé zložky obsiahnuté v prípravku 
Chemický názov       CAS               PEL mg/m3                         NPK-P mg/m3 
 ____________________________________________________________________________ 
Amoniak                   7664-41-7         14 *)                                     36 
 
Kremičitý                                            2 *)                                      10  
*) Platí pre respiračnú frakciu   
Doporučená metóda merania látok v pracovnom ovzduší: 
Neuvedená  
Hodnoty ukazovateľov biologických expozičných testov (BET) 
Odpadá 
Scenáre expozície: 
Správa o chemickej bezpečnosti sa nevyžaduje. 
Kolektívne opatrenia a technické kontroly: 
Zaistite dobré celkové vetranie                                                
Osobné ochranné pomôcky – ochrana dýchacích orgánov pri obvyklom spôsobe použitia odpadá 

- ochrana očí: pri obvyklom použití odpadá. Pri práci kde hrozí zasiahnutie očí 
ochranné okuliare 

- ochrana rúk: ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Dobu 
prieniku stanovenú výrobcom treba dodržať a po jej uplynutí rukavice vymeniť. 

- ochrana pokožky: pri požití podľa návodu ochrana celého tela odpadá. Pri 
dlhodobej práci pracovný textilný odev. 

Dbajte obvyklých opatrení na ochranu zdravia pri práci s chemickými látkami. Zabráňte požitiu a kontaktu s očami 
a s pokožkou t.j. pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Poliate časti odevu vyzlečte, po práci si umyte ruky vodou 
a mydlom a ošetrite vhodným reparačným krémom. 
Obmedzovanie expozície životného prostredia: 
Za normálnych podmienok (pri obvyklom použití) odpadá. 

 
Oddiel 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 
Skupenstvo (pri 20 C):                              homogénna suspenzia pevných častíc v kvapaline            
Farba:                                                        žltkastá až ružovkastá 
Zápach:                                                     charakteristický po čpavku 
Hodnota pH (pri 20 C):                            10-11 (1% roztok) 
Teplota(rozmer teplôt) varu (C):              nestanovené             
Bod vzplanutia (C):                                   odpadá 
Medza výbušnosti – horná medza (% obj.): odpadá   
                             - dolná medza (% obj.):    odpadá 
Oxidačné vlastnosti:                                 nestanovené 
Tlak pár (pri 20 °C):           nestanovené  
Hustota (pri 20 C) :                                  nestanovená 
Rozpustnosť (pri 20 C ) – vo vode:          neuvedená 
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda:  nestanovený 
Dynamická viskozita (pri 20 °C):          nestanovená 
Ďalšie informácie: 
Rozpustnosť v tukoch:          nestanovená 
Vodivosť:           nestanovená 
Bod horenia:           prípravok je nehorľavý 
Bod vznietenia:           prípravok je nehorľavý 
Obsah organických rozpúšťadiel:         neobsahuje 
Obsah pevných látok          min. 20 % 
Obsah vody                      cca 70 %  
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Oddiel 10. Stabilita a reaktivita 
Podmienky , za ktorých je výrobok stabilný:  za normálnych podmienok k rozkladu nedochádza 
Podmienky, ktorých sa je nutné vyvarovať: neuvedené 
Látky a materiály, s ktorými výrobok nesmie prísť do kontaktu: neuvedené 
Nebezpečné rozkladné produkty: pri vysokých teplotách sa môžu uvoľňovať oxidy uhlíka. Pri  použití k určenému 
účelu nevznikajú žiadne nebezpečné reakcie. 
Možnosti rozkladu prípravku na nestabilné produkty: nevzťahuje sa  
 
Oddiel 11. Toxikologické informácie 
Akútna toxicita prípravku: 
Pre prípravok nie sú žiadne relevantné toxikologické informácie k dispozícii. 
Komponenty prípravku:  
Amoniak roztok  CAS 1336-21-6 

       Akútna toxicita – TD10, inhalačne, človek (ppm):       408 1) 2) 

   LC10, inhalačne, človek (ppm):       5000 1) 2) 
LD 50, orálne, potkan, (mg. kg-1):                                  350 1) ; 350-370 2) 
LD 50, dermálne, potkan alebo králik (mg . kg-1):    nenájdená 

                                    LD 50, inhalačne, potkan, , (mg . m-3 ,4 hod):     nenájdená 
      1)údaje podľa databázy TOMES/RTECS, Vol. 79 
      2)údaje podľa EU databáze CPS&Q (ECB)/ESIS 2000  
      Diamonium oxalát CAS 1113-38-8 
       Akútna toxicita – LD 50, orálne, potkan,(ml .kg-1, kontinuálne 3dni :      9 
   LD 10 orálne potkan  (mg. kg-1):       nenájdená 
   LD 50 dermálne potkan alebo králik (mg. kg-1):     nenájdená                                      
                                   LC 50, inhalačne, potkan, (mg . m-3 ,4 hod):       nenájdená  
     Amonium oleát CAS 544-60-5 
     Akútna toxicita - LD 10 orálne potkan  (mg. kg-1):       nenájdená 
   LD 50 dermálne potkan alebo králik (mg. kg-1):     nenájdená                                      
                                   LC 50, inhalačne, potkan, (mg . m-3 ,4 hod):       nenájdená  
      Dráždivosť pre pokožku (netestované): Slabo dráždi 
             pre oči netestované: Slabo dráždi 
      Senzibilizácia :  nestanovené, nie je známe, že by prípravok vyvolával senzibilizáciu 
      Narkotické účinky: odpadá 
      Subchronická – chronická toxicita prípravku: nestanovené, komponenty prípravku nemajú subchronický ani 

chronický účinok. 
      Karcinogenita: nestanovená. Komponenty prípravku nie sú klasifikované ako karcinogény z hľadiska ich účinku na 

človeka 
      Mutagenita: nestanovená. Komponenty prípravku nie sú klasifikované ako mutagény z hľadiska ich účinku na človeka 
      Toxicita na reprodukciu: nestanovená. Komponenty prípravku nie sú klasifikované ako toxické z hľadiska ich účinku 

na reprodukciu človeka. 
      Toxikokinetika, metabolizmus: údaje nevyhľadané 
      Skúsenosti pôsobenia na človeka: Po miestnom kontakte môže dráždiť pokožku a oči 

 
 Oddiel  12. Ekologické informácie 
Údaje neboli pre prípravok zisťované. 
Ekotoxicita: neuvedená 
Akútná toxicita pre vodné prostredie:  
Prípravok nie je pre vodu nebezpečný 
Akútna toxicita prípravku pre vodné organizmy: 
Pre prípravok nie sú žiadne relevantné ekotoxikologické údaje k dispozícii 
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):   nestanovené 
EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):nestanovené 
IC50, 72 hod, riasy ( mg.l-1):-  nestanovené 
Komponenty prípravku pre vodné organizmy: 
Amónium-oleát CAS 544-60-5 
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LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):  údaje nie sú k dispozícii 
EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):údaje nie sú k dispozícii 
IC50, 72 hod, riasy ( mg.l-1):-  údaje nie sú k dispozícii 
Amoniak roztok CAS 1336-21-6: 
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):   Pimephales promelas 8,2 
LC50, 48 hod., ryby (mg.l-1):   Lepomis macrochirus >0, 21 
LC50, 1 týždeň, ryby ( mg.l-1): Ictalurus punctatus 0,974, 1,27, 1,41, 1,97 
EC50, 48 hod., bezobratovce ( mg.l-1): Daphnia magna 0,66 
IC50, 72 hod., riasy ( mg.l-1):  Údaje nie sú k dispozícii 
Chronická toxicita 
Prípravku pre vodné organizmy: nestanovená 
Komponenty prípravku pre vodné organizmy: nestanovená 
Mobilita  
Distribúcia zložiek do životného prostredia : nestanovená 
Povrchové napätie: nestanovené 
Absorpcia alebo desorpcia: nestanovená 
Perzistencia a rozložiteľnosť 
Prípravok je úplne biologicky odbúrateľný 
Bioakumulačný potenciál 
Nestanovený 
Výsledky posúdenia PBT 
Neurobené 
Iné nepriaznivé účinky  
Odpadá 
 

Oddiel 13. Opatrenia pri zneškodňovaní 
Možné riziko pri odstraňovaní: Pri odstraňovaní odpadu významné riziko nevzniká. 
Spôsoby zneškodňovania látky/prípravku:  Postupuje sa podľa zákona o odpadoch a podľa súvisiacich predpisov 
o zneškodňovaní odpadov. 
Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu: Obaly je potrebné dokonale vyprázdniť a po zodpovedajúcom 
vyčistení môžu byť recyklované. 
Právne predpisy: Zákon 223/2001 Z. z. o odpadoch a sprevádzajúce predpisy. 
Zaradenie odpadu podľa vyhlášky 284/2001 Z. z. Katalóg odpadov: 
Kód druhu odpadu: 07 06 99 
Názov druhu odpadu: odpady inak nešpecifikované 
Kategória odpadu: O 
Ďalšie údaje:  - 
 
  Oddiel  14. Informácie o doprave 
Prípravok nie je nebezpečným tovarom v zmysle medzinárodných a národných predpisov o doprave ADR/RID. 
Pozemná preprava: 
ADR/RID                          Trieda                         Číslica/písmeno:   
Výstražná ceduľa:                                                Číslo UN:   
Poznámka: -  
Ďalšie údaje: - 
 
Oddiel 15. Regulačné informácie 
Posúdenie chemickej bezpečnosti pre prípravok nebolo doposiaľ prevedené 
Klasifikácia a označovanie prípravku: 
Prípravok nie je v zmysle smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES a zákona 67/2010 Z.z.  klasifikovaný ako nebezpečný. 
Výstražné symboly a  označenie R vetami Odpadá 
Štandardné pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: 
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí 
S26  V prípade kontaktu s očami je potrebné ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc 
S46  V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie 
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Súvisiace právne normy:  
Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 
(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry. 
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16.decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, 
o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006. 
Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov ( chemický zákon). 
Zákon 405/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zákon NR SR č. 409/2006 a 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien 
a doplnkov. Zákon NR SR 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene Zákona NR SR č. 372/1990Z. z. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) 
Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení zmien a doplnkov. 
Vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení zmien a doplnkov. NV SR č. 
355/2006 a 300/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom pri práci. 
                                          
Oddiel 16. Ďalšie informácie 
Plné znenie R viet zložiek prípravku uvedených v bode 3: 
R 21/22 Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití 
R 34      Spôsobuje popáleniny/poleptanie 
R 36/38 Dráždi oči a pokožku 
R 50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy 
 
Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany 
životného prostredia. Uvedené údaje odpovedajú súčastnému stavu našich vedomostí a skúseností a sú v súlade 
s predpismi platnými ku dňu poslednej revízie. Informácie a doporučenia boli zostavené podľa našich poznatkov, 
podľa poznatkov našich dodávateľov, na základe testov prevedených špecializovanými inštrukciami a s využitým 
výsledkov publikovaných v odbornej literatúre. Údaje musia byť úplne vyčerpávajúce. Údaje tu obsiahnuté nemôžu 
byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Údaje nie sú akostnou 
špecifikáciou výrobku. 
Spracovateľ:  ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica 


