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1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU  

 

1.1. Identifikácia látky alebo prípravku 

WARMIX 

1.2.   Použitie látky/prípravku 

 Zošľachťujúce aditívum do vykurovacieho oleja. Výrazne zlepšuje proces spaľovania. Znižuje obsah 

CO a NOx v spalinách. Zvyšuje funkčnosť kotla. Odstraňuje organické nečistoty a usadeniny. 

Stabilizuje viskozitu oleja. Neutralizuje vodu v oleji. Chráni proti korózii a pôsobeniu síry. 

 

1.3.  Identifikácia spoločnosti/podniku: 

WARTER Spółka Jawna 

Oddział Kędzierzyn-Koźle 

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, Poľsko 

Osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov:  dyrektor.kk@warter.pl  

1.4. Núdzový telefón 

Ústav pracovnej medicíny v Lodži: +48/042/657 99 00; +48/042/631 47 67 

 

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 

 

Klasifikácia prípravku 

V zmysle platných predpisov bol výrobok klasifikovaný ako nebezpečný. 

V nižšie vedenej tabuľke je uvedená podrobná klasifikácia: 

 

Písmenové symboly 
výstražných značiek 

Čísla R viet Znenie R viet 

Xi 66 
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo 

popraskanie pokožky 

Xn 65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc 

Rak. Kat. 3 40 Možnosť karcinogénneho účinku 

N 52/53 
Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť 
dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke 

životného prostredia 

 

Fyzikálno-chemické nebezpečenstvo 

Výrobok bol klasifikovaný ako horľavý. Pary sú ťažšie ako vzduch, sústreďujú sa pri povrchu zeme. 

Nebezpečenstvo pre zdravie 

Škodlivá látka. Možnosť karcinogénneho účinku (kat. 3). Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte 

s pokožkou. Pri prehltnutí môže poškodiť pľúca. 

Nebezpečenstvo pre životné prostredie 

mailto:dyrektor.kk@warter.pl
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Výrobok bol klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé 

účinky vo vodnej zložke životného prostredia. 

 

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

 

 Alifatické uhľovodíky C10 – C20     20-80 %, Rakovina. Kat. 3, R40, R38, R52-53, Xi , CAS 68334-

30-5, ES 269-822-7 

 2,2'-iminodi(etylamín) 2,2’ 11-70 %,  Xn, R53, R21/22, R43, R34,  

CAS 111-40-0, CAS 111-40-0, ES 203-865-4 

 Zmes izomérov pentanolu 0,5-8 %, R10, Xn, R20, Xi, R37, R66, CAS 30899-19-5,  

ES 250-378-8 

 Sójový olej 2-10 % , CAS 8008-74-0, ES 232-274-4 

 Etoxylované C9-11 alkoholy 1-5 %   C10 – C12   1-5 %, Xn, R22, R41, CAS 68439-46-3 

 

4. PRVÁ POMOC 

 

Pri nadýchaní 

Postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch, uložte do polosedu. Zabezpečte pokoj a lekársku pomoc.   

Pri požití 

Pri požití nevyvolávajte zvracanie.  Neprítomnej osobe nepodávajte nič orálne. Okamžite privolajte 

lekársku pomoc Do chvíle prevezenia do nemocnice postihnutému zaistite pokoj, lôžko a teplo.  

Kontakt s pokožkou 

Vyzlečte si kontaminovaný odev, ktorý vyperte. Pokožku dôkladne opláchnite vodou s mydlom. Pri 

príznakoch podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc. 

Pri zasiahnutí očí 

Pri zasiahnutí očí okamžite 15 minút vyplachujte veľkým množstvom vlažnej vody s doširoka 

otvorenými viečkami. Ak komplikácie pretrvávajú, vyhľadajte očného lekára. 

 

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

 

Požiarne riziko 

Tekutá látka, horľavina. V priaznivých technických podmienkach vytvára výbušné zmesi so vzduchom. 

Produktmi pyrolýzy sú toxické plyny, uhľovodíky, oxidy uhličité. 

Všeobecné pokyny 

O požiari informujte okolie a z ohrozenej oblasti evakuujte všetky osoby, ktoré sa nepodieľajú na 

odstraňovaní nehody. V prípade potreby vyhláste evakuáciu, privolajte záchranné zložky, záchranný 

hasičský zbor a políciu. 

Hasiace prostriedky 



 

Karta bezpečnostných údajov  
Dokument vyhotovený v súlade s Nariadením (ES) 1907/2006 Európskeho 

parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o REACH 

Strana  3 z 9 

 

Vydane 1 

 
WARMIX 

Posledná 

aktualizácia: - 

Dátum vyhotovenia: 

10.02.2009 

 

Vhodné: oxid uhličitý, hasiace prášky, peny, rozptýlené prúdy vody. 

Nevhodné: sústredené prúdy vody. 

Malý požiar haste penovým hasiacim práškom alebo oxidom uhličitým. 

Veľký požiar haste penou alebo rozptýlenými prúdmi vody. 

Hasenie požiaru 

Nádoby vystavené pôsobeniu ohňa alebo vysokej teploty ochladzujte vodou z bezpečnej vzdialenosti 

(riziko výbuchu); pokiaľ je to možné a bezpečné, odstráňte ich z ohrozenej oblasti. Zabráňte prieniku 

splaškov po hasení požiaru do kanalizácie a vodných tokov. 

Produkty horenia 

Čierne dymy obsahujú nebezpečné produkty horenia, vrátane oxidu uhličitého a uhoľnatého, oxidy 

dusíka. 

Ochranné pomôcky pre účastníkov hasiacej akcie  

Osoby zúčastnené na hasení požiaru musia byť zaškolené, vybavené ochranným odevom a dýchacími 

prístrojmi s nezávislým prívodom vzduchu. 

 

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

Všeobecné pokyny 

O nehode informujte okolie a z ohrozenej oblasti evakuujte všetky osoby, ktoré sa nepodieľajú na jej 

odstraňovaní. 

V prípade potreby vyhláste evakuáciu, privolajte záchranné zložky, záchranný hasičský zbor a políciu. 

Zabráňte prieniku produktu do zdrojov kanalizácie, vodných tokov a pôdy. 

Odporúčané spôsoby čistenia a likvidácie 

Odstráňte všetky potenciálne zdroje vznietenia. Ak je to možné a bezpečné, zlikvidujte alebo 

obmedzte vytekanie (utesnite, uzavrite prívod kvapaliny), poškodený obal umiestnite do náhradného 

obalu. Zabráňte rozširovaniu rozliatej kvapaliny zatarasením terénu; veľké sústredené množstvá 

kvapaliny odčerpajte. 

Menšie množstvo rozliatej kvapaliny zasypte nehorľavým absorpčným materiálom (zemina, piesok) 

a pozbierajte do uzatvárateľnej nádoby na odpad. Likvidujte podľa platných predpisov (pozri bod 13 a 

bod 15). 

 

7. POKYNY NA ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

 

Všeobecné pokyny 

Počas všetkých činností vykonávaných s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite a nepožívajte lieky. 

Zabráňte priamemu kontaktu s prípravkom, vdychovaniu pár a aerosólov, dodržiavajte podmienky 

osobnej ochrany a používajte ochranný odev a vybavenie. V blízkosti prípravku nemanipulujte 

otvoreným ohňom. 
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Skladovanie 

Uchovávajte v dobre vetranej miestnosti, v primerane označených, pôvodných, uzavretých obaloch. 

Zabráňte vzniku statického výboja. Sklady musia byť suché, prispôsobené uchovávaniu horľavých 

látok.    

Chráňte pred pôsobením slnečných lúčov a zdrojov tepla.  Neuchovávajte s kyselinami, alkáliami 

a oxidantmi.  

Nakladanie s odpadom 

Za odpad sa môže považovať prípravok, ktorý v žiadnom skupenstve nie je vhodný na použitie. 

Odpadový prípravok odovzdajte za účelom druhotného spracovania špecializovanému 

spracovateľskému podniku. 

 

8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

Technicko-organizačné prostriedky minimalizujúce expozíciu zamestnancov  

Bežná ventilácia a miestna odťahová ventilácia a elektroinštalácia v nevýbušnom prevedení. 

Dodržiavajte čistotu a poriadok na pracovisku. 

 

Medzné hodnoty expozície 

PEL, NDS-P, NPK-H – neuvedené 

 

Osobná ochrana  

Nevyhnutné použitie a výber adekvátnych prostriedkov osobnej ochrany musí zohľadňovať typ 

ohrozenia vytváraného produktom, podmienky na pracovisku a spôsob zaobchádzania s výrobkom. 

Osobné ochranné pomôcky musia spĺňať požiadavky uvedené v normách a predpisoch. 

Ochrana rúk: Poťahované ochranné rukavice (neoprénové) 

Ochrana očí: Ochranné okuliare tesne priliehajúce k tvári s bočnými ochrannými krytmi (rám s plastu 

odolného proti pôsobeniu organických rozpúšťadiel). 

Ochrana dýchacích ciest: v závislosti od podmienok používajte schválený respirátor s filtrom 

typu A alebo dýchací prístroj s nezávislým prívodom vzduchu. 

Ochrana pokožky a tela: antistatický ochranný odev z pevnej tkaniny (najlepšie prírodného vlákna). 

Prostriedky zaisťujúce náležitú hygienu: Platia platné predpisy priemyselnej ochrany zdravia pri 

práci. Zabráňte prekračovaniu normatívnych koncentrácií nebezpečných zložiek v pracovnom 

prostredí. Kontaminovaný odev vymeňte. Pred pracovnými prestávkami si umyte ruky a tvár. Po práci 

umyte telo a vyčistite pomôcky osobnej ochrany. 

 

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1.  Všeobecné informácie  

Vzhľad: tmavohnedá kvapalina. 

Zápach: charakteristický, podobný amoniaku. 
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9.2.  Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie 

 Teplota varu / destilačný rozsah      110 ⁰ C - 230 ⁰C 

 Teplota vzplanutia       92 ⁰C 

 Teplota tuhnutia       - 35 ⁰C 

 Oxidačné vlastnosti  Neznáme 

 Tlak pár    Neuvádza sa 

 Kinematická viskozita pri teplote 20 ⁰C   36 mm2 / s 

 Hustota pri teplote 20 ⁰C   0,892 g/cm3 

 Rozpustnosť vo vode Nerozpustná  

 Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách Neuvádza sa 

 Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda  Neuvádza sa 

 Hustota pár    Neuvádza sa 

 

10. STABILITA A REAKTIVITA 

 

Produkt je za podmienok náležitého uchovávania chemicky stabilný. 

10.1. Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť 

Zabráňte kontaktu s otvoreným plameňom a zdrojmi vznietenia. 

10.2. Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť 

Zabráňte kontaktu s oxidačnými činiteľmi. 

10.3. Nebezpečné produkty rozkladu 

Neuvádza sa 

 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 

Toxické dávky a koncentrácie 

 LD50 orálne, potkan 1140 mg/kg 

 LD50, dermálne, králik  672 mg/kg 

 

Kanály expozície  

Vdýchnutie, požitie, kontakt s pokožkou, kontakt s očami. 
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Pomiestny vplyv 

Pri nadýchaní: Príznaky v podobe skráteného dychu s kašľom. Pary vylučované z prípravku môžu byť 

veľmi rýchlo absorbované do pľúc, čo vyvoláva rovnaké príznaky ako po požití. Prejaví sa únava a 

ospalosť.  

Požitie: Prejavuje sa podráždenie sliznice tráviaceho traktu, nudnosť, zvracanie, hnačka. Po 

absorbovaní tráviacim traktom sa prejavia príznaky v podobe bolesti hlavy, pocitu únavy, ospalosť, 

poruchy funkčnosti pečene a obličiek. 

Kontakt s pokožkou: Individuálne sa môže prejaviť podráždenie, začervenanie, vysušenie a praskanie 

kože.  

Pri zasiahnutí očí: Môže sa prejaviť podráždenie, pálenie, začervenanie a slzenie. 

Dôsledky akútnej expozície: Podráždenie sliznice očí a dýchacích ciest, únava, ospalosť, závraty hlavy, 

bolesti hlavy, poruchy rovnováhy, nudnosť.  

Nádory: Kat. 3 

Mutagenita: Nepreskúmaná 

Vplyv na reprodukciu: Nepreskúmaný 

 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 

Akútna toxicita pre 

- ryby                      LC50 248 mg/l/96h (Leuciscus idus) 

- dafnie                  EC50 16 mg/l/48h (Daphnia magna) 

- vodné riasy                       IC50  611 mg/l/72h  (Scenedesmus subspicatus) 

- baktérie              EC50 96 µg/l  (Pseudomonas putida) 

 

Miera rizika pre vody:  medzná 

Prípravok škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej 

zložke životného prostredia. Prípravok ľahko biologicky degradovateľný. 

 

13. NAKLADANIE S ODPADOM 

 

Kód odpadu: 07 07 04 – Iné organické rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy. 

Nakladanie s odpadovými produktmi 

Neodstraňujte do kanalizácie. Zabráňte znečisteniu vodných tokov a podzemných vôd. Neskladovať 

na skládkach komunálneho odpadu. Zvážte možnosť druhotného využitia. Recykláciu alebo 

zneškodnenie odpadového produktu vykonávajte v súlade s platnými predpismi. Odporúčaný spôsob 

zneškodňovania: spaľovanie. 
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Nakladanie s obalovým odpadom 

Recykláciu alebo zneškodnenie obalového odpadu vykonávajte v súlade s platnými predpismi. 

Použiteľný obal môžete po vyčistení používať znovu. Likvidáciu odpadov vykonávajte 

prostredníctvom profesionálnych, oprávnených spaľovní alebo závodov 

spracovávania/zneškodňovania odpadov. 

 

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE                                                                           

 

Klasifikácia podľa ADR/RID: Trieda 9 

Identifikačné číslo tovaru: UN 3082 

Klasifikačný kód: M6  

Obalová skupina: III 

Znečistenie mora: Áno 

 

15. INFORMÁCIE O PRÁVNYCH PREDPISOCH  

 

Informácie umiestnené na etiketách 

Výstražná nálepka na jednotkových obaloch:  

Xn , N  

 

                              
 

škodlivý                                                       nebezpečný pre životné prostredie 

 

R - vety: 

R40  MOŽNOSŤ KARCINOGÉNNEHO ÚČINKU 

R44 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore 

R52/53  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. 

S- vety: 

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí  

S15 Uchovávajte mimo dosahu tepla 

S23 Nevdychujte pary 
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S24  Zabráňte kontaktu s pokožkou 

S29/35 Nevypúšťajte do kanalizačnej siete tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania 

obvyklých bezpečnostných opatrení 

S61  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou 

bezpečnostných údajov 

S62  Pri požití nevyvolávať zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo 

označenie 

 

 

Karta bola vyhotovená v súlade s nižšie uvedenými predpismi: 

 Nariadenie (ES) 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o    

      o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) 

 Zákon o chemických látkach a prípravkoch z 11.01.01 (Dz.U. 11 poz. 84; v znení zmien a doplnkov) 

 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva z 3.07.2002 o karte bezpečnostných údajov (Dz.U. nr 140 poz. 

1171) 

 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva z 2.09.2003 o zozname nebezpečných látok, ich klasifikácie 

a spôsobe označovania – PRÍLOHA (Dz.U. nr 199 poz. 1948) 

 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva z 2.09.2003 o označovaní obalov nebezpečných látok 

a prípravkov (Dz.U. nr 173 poz. 1679 v znení zmien a doplnkov) 

 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva z 2.09.2003 o kritériách a spôsobe klasifikácie chemických 

látok a prípravkov (Dz.U. nr 171 poz. 1666 v znení zmien a doplnkov) 

 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí z 29.11.2002 (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) o najvyšších 

povolených koncentráciách zdraviu škodlivých látok na pracovisku 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva z 21.10.98 (Dz.U.145 poz. 942) a zmena z 05.03.2001 (Dz.U.22 

poz. 251) o podrobných podmienkach odstraňovania, využívania a likvidácie nebezpečných 

odpadov 

 Zákon z 27.04.2001 o odpadoch (Dz.U.62 poz. 628) a vyhláška Ministerstva životného prostredia z 

27.09.2001 o katalógu odpadov (Dz.U.112 poz. 1206) 

 Vyhláška Ministerstva hospodárstva a práce z 5.07.2004 (Dz.U. 168, poz. 1762) o 

obmedzeniach, zákazoch alebo podmienkach výroby, uvádzania na trh alebo používania 

nebezpečných látok a prípravkov a výrobkov s ich obsahom 

 Klasifikácia nebezpečných tovarov podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave 

nebezpečných vecí (ADR) 

 

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

 

16.1 Chemická špecifikácia produktu: 

Zmes uhľovodíkov, 2-etylhexyl-nitrát, mastných kyselín a pomocných látok. 
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16.2 Význam symbolov: 

Výstražné symboly na jednotkových obaloch: 

Xn      Škodlivý 

N    Nebezpečný pre životné prostredie  

Xi    Dráždivý 

R vety 

Rak. Kat. 3   Rakovinotvorná látka 3. kategórie 

R40  Možnosť karcinogénneho účinku 

R38 Dráždi pokožku 

R21/22  Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití 

R53  Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia 

R43  Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou 

R34  Spôsobuje popáleniny 

R20 Škodlivý pri vdýchnutí 

R22 Škodlivý po požití 

R41 Riziko vážneho poškodenia očí 

R52/53  Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke 

životného prostredia 

R10  Horľavina 

R37 Dráždi dýchacie cesty 

R66  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky 

 

 


