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Karta bezpečnostných údajov 
 [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] 

  
Dátum vydania 19. 1. 2014 Dátum revízie I  
 
 
 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

 
1.1. Identifikátor produktu 
 Spájky na báze olova a cínu 
1.2.  Relevantné identifikované 

použitia látky / zmesi 
Spájanie kovov mäkkou spájkou 
Určený na predaj spotrebiteľovi i pre odborné / priemyselné použitie.  

 
1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
Obchodné meno KOVOT s.r.o.  
Ulica Polom 1210 
Smerové číslo 029 01 
Mesto Námestovo 
Štát Slovenská republika 
Telefónne/faxové číslo +421 915 954 683 / - 
E-Mail info@kovot.sk 
 
Výrobca 
Obchodné meno KOVOT s.r.o.  
Ulica Polom 1210 
Smerové číslo 029 01 
Mesto Námestovo 
Štát Slovenská republika 
Telefónne/faxové číslo +421 915 954 683 / - 
1.4. Núdzové telefónne číslo Národné toxikologické informačné centrum: +421 2 5477 4166 
 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

 
2.1. Klasifikácia látky/zmesi Klasifikácia bola vykonaná podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmien-

kach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (chemický zákon): Zliatina nie je klasifi-
kovaná ako nebezpečná.  

 
2.2. Prvky označovania Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii odbornému užívateľovi na 

požiadanie. 
 
Nepriaznivé fyzikálno-chemické 
účinky 

nie je klasifikovaná 

Nepriaznivé účinky na zdravie ľudí V časti 3.2 tejto KBÚ 
Nepriaznivé na životné prostredie V časti 3.2 tejto KBÚ 
2.3. Iná nebezpečnosť Do dňa vyhotovenia karty bezpečnostných údajov neobsahuje látky 

zaradené do kandidátskej listiny (zoznam SVHC látok) pre zaradenie do 
prílohy XIV nariadenia REACH.  
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ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

 
zmes viacerých látok 
3.1. Látky: netýka sa 
 
3.2. Zmesi (zliatina) 
Chemická identita 
zložky 

CAS 
EC 
Registračné číslo 

Symboly 
 
R-vety 

  Číslo ES Výstraž-
né upo-
zornenia 

Označovanie 
Kódy pikto-
gramov a vý-
stražných slov 

Koncent-
rácia 

Cín (Sn) 7440-31-5 
01-2119486474-
28-0000 

nie je klasifikovaná 
ako nebezpečná 

231-141-8 - - 1 - 99,9 % 

Olovo (Pb) 7439-92-1 
01-2119513221-
59-0030 

R20/22 Škodlivý pri 
vdýchnutí a požití 
R33 Nebezpečenstvo 
kumulatívnych účin-
kov 

231-100-4  Len na 
odborné 
použitie 

 

1 – 99,9 % 

 R50/53 Veľmi jedo-
vatý pre vodné orga-
nizmy, môže spôso-
biť dlhodobé ne-
priaznivé účinky vo 
vodnej zložke život-
ného prostredia 

  

 

 

 R61 Môže spôsobiť 
poškodenie nenaro-
deného dieťaťa 
R62 Možné riziko 
poškodenia plodnosti 

  

 

 

 
Plné znenie výstražných upozornení a R-viet pre olovo (ES 1272/2008): 
H36Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti. 
H332   Škodlivý pri vdýchnutí. 
H302   Škodlivý po požití. 
H373   Môže spôsobiť poškodenie orgánov pre dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
H410   Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. 
 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

 
4.1. Opis opatrení prvej pomoci  Olovo  
 Pokyny na prvú pomoc pri 

inhalácii 
Zabezpečte postihnutému čerstvý vzduch. V prípade zastavenia dýchania 
umelé dýchanie z úst do úst alebo mechanická ventilácia. 

 Pokyny na prvú pomoc pri 
kontakte s kožou 

Zložky produktu nie sú pre kožu nebezpečné, napriek tomu zasiahnuté 
miesto dôkladne umyte vodou a mydlom.  

 Pokyny na prvú pomoc pri 
kontakte s očami 

Pri otvorených viečkach preplachujte oči čistou tečúcou vodou počas 
minimálne 15 minút.  

 Pokyny na prvú pomoc pri 
požití 

Dajte napiť studenú vodu (max. 2 poháre). Nepodávajte mlieko 
a alkoholické nápoje. Ihneď vyhľadajte lekára.  

4.2.  Akútne príznaky a účinky Vdychovanie prachu resp. výparov olova môže spôsobiť vážne zdravot-
né problémy, vzhľadom na nízku absorbovateľnosť cez zažívací trak k 
akútnym prípadom otravy len vysoké dávky. Po latentnej dobre niekoľ-
kých hodín výskyt kovovej chute, nevoľnosti, vracania a koliky, v mno-
hých prípadoch nasledované šokom. Chronické požívanie spôsobuje 
periférnu slabosť svalov (padanie vecí z rúk), anémiu, poruchy centrálnej 
nervovej sústavy, toxikáciu krvy a obličiek. Olovo má embryotoxický 
potenciál. Možné karcinogénne účinky. 
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 Oneskorené príznaky a 
účinky 

Klinické skúšky a lekárske sledovanie oneskorených účinkov nie sú 
dostupné.  

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe oka-
mžitej lekárskej starostlivosti a oso-
bitného ošetrenia 

V prípade akýchkoľvek ťažkostí po vdychovaní výparov je nutné zabez-
pečiť lekársku pomoc.  
Laxatívum: síran sodný (1 polievková lyžica na ¼ litre vody) 
Aktívne uhlie (20 – 40 g v 10 % kaši  

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

 
5.1.  Vhodné hasiace prostriedky produkt nie je horľavý, hasiace prostriedky použiť podľa okolia požiaru 
 Nevhodné hasiace pro-

striedky 
nie sú známe 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce 
z látky alebo zo zmesi 

Pri horení sa môžu tvoriť nebezpečné splodiny dráždiace dýchacie cesty 
(oxidy uhlíka, oxidy olova a cínu). Možný vznik „dymovej kovovej 
horúčky“ – podobné prejavy ako chrípka. 

5.3. Rady pre hasičov ochranný odev, samostatný dýchací prístroj 
Iné V prípade hasenia požiaru vodou je treba zabrániť odtoku vody, ktorá 

prišla do kontaktu s olovom do povrchových a podzemných vôd. 
 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

 
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, 
ochranné prostriedky a núdzové po-
stupy 

Pri nebezpečí vzniku olovnatého prachu dýchací filter P2 DIN 3181.  
Vetranie priestorov.  

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre ži-
votné prostredie 

Pri vniknutí emulzie s prachom olovnatej spájky  do kanalizácie infor-
movať hasičov, políciu alebo odbor životného prostredia.  

6.3. Metódy a materiál na zabránenie 
šíreniu a vyčistenie 

Mechanicky odstrániť. Ak nie je možné opätovné použitie, zlikvidovať v 
povolenom zariadení ako nebezpečný odpad. 

6.4. Odkaz na iné oddiely 8, 13 
 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

 
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bez-
pečné zaobchádzanie 

Zabrániť kontaktu spájky s obsahom Pb nad 50 % s pokožkou a očami. 
Pri prekročení hodnôt NPEL v uzavretých priestoroch použite vhodnú 
ochranu dýchania. Olovom kontaminovaný pracovný odev môže byť 
znovu použitý po dôkladnom vyčistení. Po skončení práce si dôkladne 
umyte ruky a tvár vodou a mydlom. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť.  

7.2. Podmienky na bezpečné sklado-
vanie vrátane akejkoľvek nekompati-
bility 

Uchovajte ho na chladnom, suchom mieste a mimo dosahu potravín a 
krmív. Neskladujte so kyselinami a zásadami. Neskladujte s horľavými 
materiálmi. 

7.3. Špecifické konečné použitia Spájkovanie – postupovať podľa inštrukcií k danému technologickému 
zariadeniu. 

 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

 
 Cín Olovo 
8.1. Kontrolné parametre CAS:  7440-31-5 

NPEL priemerný:  2 mg/m3 

NPEL krátkodobý:  4 mg/m3 

BHM: biologické medzné hodnoty 

CAS: 7439-92-1 
NPEL priemerný:  0,05 mg/m3 
NPEL krátkodobý:  - 
BHM: BHM: 400 μg.l-1 100 μg.l-
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1 (ženy < 45 r.) 
8.2.  Kontroly expozície – pri-

merané technické zabezpe-
čenie 

Zabezpečiť dostatočné vetranie.  
 

Zabezpečiť dostatočné vetranie. Za-
bezpečiť, aby s produktom pracovali 
osoby používajúce osobné ochranné 
prostriedky.  

 Kontroly expozície – indi-
viduálne ochranné opatre-
nia 

neuvádza sa Ochrana dýchacích ciest: v prípade 
vysokých koncentrácií olovnatého 
prachu v zle vetranom priestore použí-
vať respirátor P2. Ochrana rúk: 
ochranné rukavice nitrilový kaučuk 
(hrúbka 0,11 mm, penetračný čas: > 
480 min. Ochrana očí: ochranné oku-
liare alebo štít Ochrana pokožky: 
ochranný odev a obuv. 

 Kontroly environmentálnej 
expozície 

CAS 7440-31-5 
kód MAK 
0,2 E mg/m3 

CAS 7439-92-1 
kód MAK 
0,1 E mg/m3 

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

 
9.1. Informácie o základných fyzikál-
nych a chemických vlastnostiach 

 Jednotka Metóda 

Vzhľad pevný strieborný kov   
Zápach  bez zápachu   
Prahová hodnota zápachu nestanovená   
pH Irelevantné   
Teplota topenia/tuhnutia  183 - 235   
Počiatočná teplota varu a destilačný 
rozsah 

nestanovená °C  

Teplota vzplanutia nestanovená °C   
Rýchlosť odparovania nestanovená   
Horľavosť (tuhá látka, plyn)  nestanovená   
Horné/dolné limity horľavosti alebo 
výbušnosti 

nestanovená % obj.   

Tlak pár nestanovená mm Hg  
Hustota pár nestanovená   
Relatívna hustota 7,3 – 11,4 g/cm3  
Rozpustnosť (rozpustnosti)  vo vode nerozpustný    
Rozdeľovací koeficient: n-
oktanol/voda 

nestanovená   

Teplota samovznietenia nestanovená °C  
Teplota rozkladu nestanovená   
Viskozita nestanovená mm2/s  
Výbušné vlastnosti nestanovená   
Oxidačné vlastnosti nestanovená   
9.2. Iné informácie údaje nie sú k dispozícii 
 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

 
10.1. Reaktivita Nie sú známe reaktívne látky, s ktorými by produkt mohol prísť do styku 

behom prepravy, skladovania a používania.  
10.2. Chemická stabilita Za bežných podmienok okolitého prostredia pri skladovaní a manipulácii 

je stabilný.  
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií zlúčeniny amoniaku, azidy, pikrany - riziko výbuchu, halogény, oxidač-

né činidlá, silné kyseliny - riziko vznietenia  alebo vytvárania horľavých 
plynov alebo výparov fluór - exotermická reakcia kyselina dusičná: 
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nebezpečné plyny alebo splodiny 
10.4. Podmienky, ktorým sa treba 
vyhnúť 

Vysoká teplota  

10.5. Nekompatibilné materiály vodné roztoky kyselín a zásad, azidy, fluór, pikrany, oxidačné činidlá, 
halogény, zlúčeniny amoniaku, ozón, etylénoxid 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu Pri požiari: pozri bod 5. 
 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

 
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 
Akútna toxicita Údaje nie sú k dispozícii. 
Karcinogenita Údaje nie sú k dispozícii. 
Reprodukčná toxicita Údaje nie sú k dispozícii. 
Dráždivosť Údaje nie sú k dispozícii. 
Poleptanie/žieravosť Údaje nie sú k dispozícii. 
Senzibilizácia Údaje nie sú k dispozícii. 
Toxicita po opakovanej dávke Údaje nie sú k dispozícii. 
Mutagenita Údaje nie sú k dispozícii. 
Iné Nie je uvedené.  
 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 

 
12.1. Toxicita údaje nie sú k dispozícii 
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť údaje nie sú k dispozícii 
12.3. Bioakumulačný potenciál údaje nie sú k dispozícii 
12.4. Mobilita v pôde údaje nie sú k dispozícii 
12.5. Výsledky posúdenia PBT a 
vPvB 

údaje nie sú k dispozícii 

12.6. Iné nepriaznivé účinky neuvádza sa 
 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

 
13.1. Metódy spracovania odpadu Olovo, cín a ich zlúčeniny a zliatiny sú ťažké kovy, olovo sa považuje za 

škodlivinu (Y31), ktorá si vyžaduje pozornosť. KOVOT s.r.o. zabezpe-
čuje spätný výkup zvyškov  spájky. 

Skupina, podskupina druh odpadu Názov podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. Kategória 
 17 04 06 Cín O 
 17 04 03 Olovo N 
Nepoužitý výrobok alebo zvyšok spájky s obsahom Pb viac ako 0 % sa považuje za nebezpečný odpad a je ho 
potrebné evidovane odovzdať spracovateľovi nebezpečného odpadu s príslušným oprávnením pre spracovanie 
alebo likvidáciu nebezpečného odpadu. KOVOT s.r.o. ako výrobca zabezpečuje úplný spätný výkup zvyškov 
spájky k odbornej ekologickej likvidácii s vydaním príslušného potvrdenia pre tvorcu odpadu o likvidácii nebez-
pečného odpadu. Identifikačný list nebezpečného odpadu olovnaté spájky s obsahom olova podľa prílohy č.21  
vyhlášky 310/2013 Z.z. 
 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

 
 ADR/ RID/ADN IMDG ICAO 
14.1. Číslo OSN nie je regulovaný nie je regulovaný nie je regulovaný 
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ODDIEL 15: Regulačné informácie 

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

Pri vypracovávaní karty bezpečnostných údajov boli použité nasledovné 
zákony, nariadenia a vyhlášky: 
Smernica EP a rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa menia 
smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v ob-
lasti vodnej politiky,  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hod-
notení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení 
Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc,  
Nariadenie Komisie č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady 
1907/2006 REACH  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označo-
vaní a balení látok a zmesí  
Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh, 
Zákon č. 409/2006 Z. z. – Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení che-
mických látok a zmesí na trh,  
Vyhláška 284/2001 z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 
11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
Vyhláška 310/2013 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
z 18. septembra 2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch, 
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 v znení Nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z. a o 
v znení Nariadenia vlády č. 471/2011 Z. z. ochrane zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci  
Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady 
REACH č. 1907/2006): žiadne Látky zo zoznamu kandidátskych látok (SVHC) v 
súlade s Nariadením 1907/2006 REACH: žiadne 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeč-
nosti 

nebolo vykonané 

 

ODDIEL 16: Iné informácie 

 
Vyššie uvedené informácie sú považované za presné a predstavujú najlepšie informácie v súčasnej dobe, aké 
máme k dispozícii. Avšak neposkytujú žiadnu záruku  alebo akékoľvek iné záruky, výslovné alebo predpoklada-
né, s ohľadom na takto poskytnuté  informácie a nepredpokladáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z použitia 
olova v technologických procesoch. Užívatelia by mali vykonať vlastné šetrenie na stanovenie vhodnosti týchto 
informácií pre ich špecifické účely. V žiadnom prípade KOVOT s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek ná-
hrady škody alebo straty  akejkoľvek tretej strany, alebo za ušlý zisk, nepriame, náhodné, následné alebo exem-
plárne škody, akokoľvek vzniknuté, a to aj v prípade, že KOVOT by  bol upozornený na možnosť vzniku ta-
kýchto škôd. 
Dôvod revízie: - Znenie R-viet a H-výrokov z bodu 3:- 
Orientačná klasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 GHS: EUH 210 Na požiadanie možno 
poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Opatrenia pre obal pri uvedení do malospotrebiteľskej siete: žiadne 
 
V Námestove, 19.1.2014        František Jendroľ 
         konateľ 


