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Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.  

1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 
 

1.1 Identifikátor produktu: 3820 Thermal Transfer Ribbon.  
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

neodporúčajú:  
Relevantné identifikované použitia: Termotransferová páska do tlačiarne. 
Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Neuvádza sa. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: 
 Výrobca:  Markem-Imaje S.A.S. 
    9, rue Gaspard Monge - BP 110 
    26501 Bourg-lès-Valence cedex 
    France 
    Tel.: (33) 4 75 75 55 00 
    Fax: (33) 4 75 82 98 10 
    www.markem-imaje.com 
    E-mail: sds@markem-imaje.com 

   Distribútor:  ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o 
    Horná 1632, 022 01 Čadca 
    IČO: 36 398 187 
    Telefón: 00421-(0)41-433 200 5 
      Fax: 00421-(0)41-433 200 6 

           
Emailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: 
obchod@ondrasek.sk 

1.4 Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum  

  00421-(0)2-547 741 66  
                                              24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách 

 

2 IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, zákona č. 67/2010 o 
podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a klasifikačných pravidiel smerníc 
67/548/EHS a 1999/45/ES. 

2.2 Prvky označovania:  
Symbol nebezpečnosti a označenie nebezpečnosti: - 

Slovné označenie špecifického rizika (R-vety): - 

Slovné označenie pre bezpečné použitie (S-vety): - 

2.3 Iná nebezpečnosť: Neuvádza sa. 
 

3 ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

3.1 Látky: Neuvádza sa. 

3.2 Zmesi: Neuvádza sa. 
 

4 OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci:  

Pri nadýchaní: Zmes nie nebezpečná pri nadýchaní. 
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Pri kontakte s pokožkou: Neuvádza sa. 

  Pri kontakte s očami: Neuvádza sa.  

  Pri požití: Pri normálnom priemyselnom použití sa nepredpokladá žiadne riziko. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Neuvádza sa. 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: 
Neuvádza sa. 

 

5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1 Hasiace prostriedky: 

Vhodné hasiace prostriedky: Voda, pena, oxid uhličitý (CO2). 
Nevhodné hasiace prostriedky: Neuvádza sa. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Oheň alebo intenzívne teplo 
môžu spôsobiť násilné roztrhnutie obalov. 

5.3 Rady pre požiarnikov: Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky.  
 

6 OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy: 
Pre iný ako pohotovostný personál: Neuvádza sa. 

Pre pohotovostný personál: Neuvádza sa. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Neuvádza sa. 
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: Používajte osobné ochranné 

pracovné prostriedky. Uniknutý prášok pokryte plastovou fóliou alebo plachtou, aby sa 
minimalizovalo šírenie a prášok ostal suchý. Zmes pozbierajte a uložte do vhodnej 
nádoby na zneškodnenie. Zabráňte tvorbe prachu. Znečištený povrch dôkladne očistite. 

6.4 Odkaz na iné oddiely: Neuvádza sa. 
 

7 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Zabráňte kontaktu s očami. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladujte 
na suchom a chladnom mieste. Zmes nesmie zamrznúť. 

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia): Neuvádza sa. 
 

8 KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
 

8.1 Kontrolné parametre: Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 
k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci pre látky obsiahnuté v zmesi nie sú uvedené. 

8.2 Kontroly expozície: 

8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: Neuvádza sa. 
8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: 
8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: Neuvádza sa. 
8.2.2.2 Ochrana kože:  
Ochrana rúk: Používajte ochranné rukavice. 
Iné: Neuvádza sa. 
8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: Pri normálnom použití sa nevyžaduje. 
8.2.2.4 Tepelná nebezpečnosť: Neuvádza sa. 
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8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície: Neuvádza sa. 
 

9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 
 

Vzhľad: 
fyzikálny stav: neuvádza sa 
farba: čierna 

Zápach: charakteristický 
Prahová hodnota zápachu: - 
pH: - 
Teplota topenia/tuhnutia: - 
Počiatočná teplota varu a destilačný 
rozsah: 

- 

Teplota vzplanutia: - 
Rýchlosť odparovania: - 
Horľavosť (tuhá látka, plyn): -  
Horné/dolné limity výbušnosti: - 
Tlak pár: - 
Hustota pár: - 
Relatívna hustota:   - 
Rozpustnosť (rozpustnosti): - 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: - 
Teplota samovznietenia: - 
Teplota rozkladu: - 
Viskozita: - 
Výbušné vlastnosti: - 
Oxidačné vlastnosti: - 

 

9.2 Iné informácie: Neuvádza sa. 
 

10 STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita: Neuvádza sa.  

10.2 Chemická stabilita: Za normálnych podmienok je zmes stabilná.  

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Neuvádza sa. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Neuvádza sa. 

10.5 Nekompatibilné materiály: Neuvádza sa.  

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Žiadne známe. 
 

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1  Informácie o toxikologických účinkoch:  

Látky: Neuvádza sa 

Zmesi: Neuvádza sa 
 

12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

12.1 Toxicita: Neuvádza sa. 
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Niektoré zložky zmesi sú biologicky odbúrateľné, 

ale väčšina zložiek má obmedzený potenciál biologicky sa odbúrať alebo nebola 
testovaná. 

12.3 Bioakumulačný potenciál: Neuvádza sa. 
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12.4 Mobilita v pôde: Neuvádza sa. 
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Nie sú dostupné informácie o vykonaní hodnotenia  

PBT. 
12.6 Iné nepriaznivé účinky: Neuvádza sa. 
 

13 OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

13.1 Metódy spracovania odpadu: Zneškodňujte v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z.  
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Prázdne nádoby odovzdajte na recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie.  
 

14 INFORMÁCIE O DOPRAVE 

14.1 Cestná preprava (ADR), železničná preprava (RID) a preprava na vnútrozemských 
vodných cestách (ADN): Zmes nepodlieha predpisom na prepravu nebezpečných vecí 
a tovaru. 

14.2 Námorná preprava (IMDG): Zmes nepodlieha predpisom na prepravu nebezpečných 
vecí a tovaru. 

14.3  Letecká preprava (ICAO/IATA): Zmes nepodlieha predpisom na prepravu 
nebezpečných vecí a tovaru. 
 

15 REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
 

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 
zdravia a životného prostredia: Na zmes ani na látky obsiahnuté v zmesi sa 
nevzťahuje povinnosť autorizácie podľa hlavy VII alebo obmedzenia podľa hlavy VIII 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o 
zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o 
zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, 
smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 
2000/21/ES; 
Nariadenie Európskeho parlamentu 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; 
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa na účely 
prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí; 
Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí 
na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon);  

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 453/2010  z 20. mája 2010,  ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH); 

Výnos MH SR č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí; 
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov; 
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Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Nie sú dostupné informácie o vykonaní 
hodnotenia chemickej bezpečnosti chemických látok obsiahnutých v zmesi. 

 

16 INÉ INFORMÁCIE 

Úplný text viet označených písmenom R (H), ktoré sú uvedené v bode 2 až 15: - 
 

Odporúčania na odbornú prípravu: Neuvádza sa. 
 

Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Neuvádza sa. 
 

Účel karty bezpečnostných údajov: Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť 
užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na 
pracovisku a s ochranou životného prostredia. 
 

Zdroje kľúčových dát: Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá 
požiadavkám Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Karta 
bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií o zmesi poskytnutých 
spoločnosťou ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o.. 
 

Zmeny vykonané pri revízii: - 
 


