
Vyhovuje nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (REACH), dodatok II, v znení nariadenia (EÚ) č.453/2010 – 
Slovensko      

             

                      KARTA BEZPEČNOSTNÝCH                                 
          ÚDAJOV 

 

            LEWATIT MonoPlus S 107 NS 

                                           57317257 
 

ODDIEL 1:  Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
1.1 Identifikátor produktu 
 Názov výrobku:  LEWATIT MonoPlus S 107 NS 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú   
 Vhodné pre tieto účely: ionomenič, živice a katalyzátory 
 použitia 
1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
 Dodávateľ:   SAMPLE Bratislava, s.r.o., Lamačská cesta 109, 841 03 Bratislava 
 Výrobca:   LANXESS Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs 
     51369 Leverkusen, Nemecko 
1.4  Núdzové telefónne číslo: Núdzové tel.č.Toxikologického inform. centra:+421-2-54774166 
 

ODDIEL 2:  Identifikácia nebezpečnosti 
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 
  Klasifikácia podľa smernice (ES) č.1272/2008 (CLP/GHS) 
  Klasifikácia:   Nie je klasifikovaný (á). 
  Klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES (smernica o nebezpečných prípravkoch) 
  Klasifikácia:   Nie je klasifikovaný (á). 
2.2 Prvky označovania 
Piktogramy nebezpečnosti: 
  Výstražné slovo:  Bez signálneho slova. 
  Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.  
  Dodatočné varovné vety: Nie je použiteľné. 
 

Bezpečnostné upozornenia: 
  Prevencia:   Nie je použiteľné. 
  Odozva:    Nie je použiteľné. 
  Uchovávanie:   Nie je použiteľné. 
  Zneškodňovanie:  Nie je použiteľné 
2.3 Iná nebezpečnosť 
  Iné riziká nepodliehajúce: Nie sú známe. 
  klasifikácii 
 

ODDIEL 3:  Zloženie/informácie o zložkách 
Definícia výrobku (REACH): zmes 
    styrén-divinylbenzén kopolymér so skupinami kyseliny sulfónovej  
    v dusíkovej forme 
 

Podľa súčasných znalostí dodávateľa tento výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné prísady v 
množstvách, ktoré podliehajú hláseniu v tejto sekcii, v súlade s EU alebo národnými predpismi. 
 

ODDIEL 4:  Opatrenia prvej pomoci 
 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 
  Pri nadýchaní:  Prepravte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Udržujte osoby v teple  
    a pokoji. Ak postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravidelné alebo má zástavu 
    dýchania, poskytnite umelé dýchanie alebo nechajte vycvičeným  
    personálom zaviesť kyslík. Ak sa prejavia symptómy, vyhľadajte lekárske 
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    ošetrenie. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizačnej polohy a ihneď  
    privolajte lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty. Uvoľnite tesné 
    šatstvo, ako golier, kravatu alebo opasok. 
 

  Pri požití:   Vypláchnite ústa vodou. Prepravte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. 
    Udržujte osoby v teple a pokoji. Ak bol materiál požitý a postihnutá osoba je 
    pri vedomí, podajte jej malé množstvo vody na pitie. Zastavte podávanie ak 
    sa postihnutá osoba cíti zle, keďže zvracanie môže byť nebezpečné.  
    Nevyvolávajte zvracanie, ak to nenariadi lekár. Ak dôjde k zvracaniu, treba 
    hlavu držať nízko, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Ak sa prejavia  
    symptómy, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Osobe v bezvedomí nikdy nič 
    nepodávajte cez ústa. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizačnej polohy 
    a ihneď privolajte lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty.  
    Uvoľnite tesné šatstvo, ako golier, kravatu alebo opasok. 
 

  Pri styku s pokožkou: Opláchnite zasiahnutú pokožku veľkým množstvom vody. Odstráňte 
    kontaminované šatstvo a obuv. Ak sa prejavia symptómy, vyhľadajte  
    lekárske ošetrenie. Pred použitím odev vyperte. Pred opätovným použitím 
    starostlivo vyčistite topánky. 
 

  Pri zasiahnutí očí:  Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody, za občasného dvíhania 
    horných a spodných viečok. Skontrolujte a odstráňte všetky kontaktné  
    šošovky. Oplachujte po dobu aspoň 10 minút. Pri podráždení poskytnite 
    lekárske ošetrenie. 
     

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Viac informácií o vplyve na ľudské zdravie a symptómoch je uvedených v bode 11. 
 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Viac informácií o vplyve na ľudské zdravie a symptómoch je uvedených v bode 11. 

 

ODDIEL 5:  Protipožiarne opatrenia 
 

5.1 Hasiace prostriedky 
  Vhodné hasiace médiá: Pri požiari použite rozprášenú vodu (hmlu), penu, suché chemikálie 
    alebo CO2. 
  Nevhodné hasiace médiá: Nie sú známe. 
 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
  Ohrozenia vyplývajúce: Žiadne špecifické nebezpečenstvo požiaru či výbuchu. 
  z látky alebo zmesi 
   

  Nebezpečné produkty: V rozkladných produktoch môžu byť nasledovné materiály: 
  horenia   oxidy uhlíka 
    oxid/oxidy kovov    
5.3 Rady pre požiarnikov 
  Špecifické výstrahy pre: Ak dôjde k požiaru, okamžite izolujte priestor evakuáciou všetkých osôb 
  požiarnikov   z blízkosti incidentu. Nepodnikajte nič, čo by predstavovalo osobné 
    riziko alebo na čo nemáte výcvik. 
  Špeciálny ochranný výstroj: Hasiči musia mať primerané ochranné pomôcky a uzavretý dýchací 
  pre hasičov a výzbroj pre prístroj (SCBA) s celotvárovou maskou v pretlakovom móde. 
  hasičské jednotky 
 

ODDIEL 6:  Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
6.1 Osobné bezpečnostné: Nepodnikajte nič, čo by predstavovalo osobné riziko alebo na čo nemáte 
  opatrenia, ochranné  výcvik. Zabráňte vstupu nechránených a prebytočných osôb. Zabezpečte 
  prostriedky a núdzové primerané vetranie. Nasaďte si vhodné osobné ochranné prostriedky 
  postupy   (pozri bod 8). Nebezpečie pokĺznutia na uniknutom materiáli. 
 

6.2 Bezpečnostné opatrenia:  Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných  
  pre životné prostredie tokov,    odtokov a kanalizácie. Ak výrobok spôsobil znečistenie životného 
    prostredia (kanalizácie, vodných tokov, pôdy alebo ovzdušia), informujte  
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    príslušné úrady. 
        

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čisteniu 
  Malý únik:   Presuňte nádoby z miesta úniku. Povysávajte alebo pozmetajte materiál a  
    preneste ho do označenej nádoby určenej na odpad. Likvidujte   
    v spolupráci so spoločnosťou  licencovanou na likvidáciu odpadu., 
 

  Veľký únik:   Presuňte nádoby z miesta úniku. Zabráňte vniknutiu do kanálov, vodných 
    tokov, pivníc a uzavretých priestorov. Povysávajte alebo pozmetajte materiál 
    a preneste ho do označenej nádoby určenej na odpad. Likvidujte  
    v spolupráci so spoločnosťou  licencovanou na likvidáciu odpadu. 
    Poznámka: Pozri Sekciu 1 pre informácie o núdzových kontaktoch a 
    Sekciu 13 o likvidácii odpadu. 
 
6.4 Odkazy na iné oddiely: Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte. 
    Pozri bod 8 - Informácie o vhodných osobných ochranných pomôckach. 
    Pozri bod 13 - Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi. 
 

ODDIEL 7:  Zaobchádzanie a skladovanie 
 

7.1 Bezpečnostné opatrenia: Nasaďte si vhodné osobné ochranné prostriedky (pozri bod 8). Pri 
  na bezpečné zaobchádzanie manipulácii, spracovaní a skladovaní materiálu by jedenie, pitie a 
    fajčenie malo byť zakázané. Pred jedlom, pitím a fajčením si pracovníci 

majú umyť ruky a tvár. Zabráňte styku látky s očami alebo po kožkou alebo 
odevom. Nepožívajte. Skladujte v pôvodnom obale alebo v schválenom 
alternatívnom obale z kompatibilného materiálu, mimo používania udržujte 
pevne uzavreté. V prázdnych obaloch sa  zachytávajú zvyšky produktu, 
ktoré môžu byť nebezpečné. 

 

7.2 Podmienky na bezpečné: Skladujte v nasledovnom rozmedzí teplôt: -20 k + 40°C(-4 k 104°F).  
  skladovanie vrátane  Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte v originálnom balení, 
  akejkoľvek  nekompatibility chránené pred priamym slnečným svetlom, na suchom, chladnom a dobre
    vetranom mieste, mimo dosah inkompatibilného materiálu (pozri bod 10)
    a potravín a nápojov. Do doby použitia nádobu udržujte pevne a tesne  
    zavretú. Nádoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opäť utesniť a uložiť 
    v stojatej polohe, aby nedošlo k úniku. Neskladujte v neoznačených obaloch.
    Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. 
     

7.3 Špecifické konečné použitie (-ia) 
  Odporúčania:   Nie je k dispozícii. 
 

  Riešenia špecifické pre:  Nie je k dispozícii. 
  priemyselný sektor 
  

 Poznámky pre lekára:  Urobte predbežné opatrenia proti elektrostatickým výbojom.  
  Materiál nenechajte vyschnúť. 
 

ODDIEL 8:  Kontroly expozície/osobná ochrana 
8.1 Kontrolné parametre 
  Medzné hodnoty expozície: Nie sú k dispozícii. 
 

  Odporúčané monitorovacie: Ak obsahuje výrobok prísady s predpísaným expozičným limitom, môže byť 
  postupy   potrebné sledovanie osôb, ovzdušia na pracovisku alebo biologické  
    sledovanie, aby bolo možné určiť účinnosť ventilácie alebo iných kontrolných 
    opatrení a/alebo určiť potrebu nosenia ochranných dýchacích prostriedkov. 
    Je potrebné vychádzať z noriem na monitorovanie, napríklad: Európska 
    norma EN 689 (Ovzdušie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalačnej 
    expozície chemickým látkam na porovnanie s limitnými hodnotami 
    a stratégia merania) Európska norma EN 14042 (Ovzdušie na pracovisku. 
    Pokyny pre aplikáciu a použitie postupov na posúdenie expozície  
    chemickým a biologickým látkam) Európska norma EN 482 (Ovzdušie na 
    pracovisku. Všeobecné požiadavky na účinnosť postupov merania  
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    chemických látok). Bude potrebné vychádzať aj z národných usmerňujúcich 
    dokumentov týkajúcich sa metód určovania nebezpečných látok. 
 

8.2 Kontroly expozície 
  Opatrenia manažmentu rizík 
   Kontrola expozície na pracovisku 
    Technické opatrenia: Ak tento výrobok obsahuje prísady s expozičným limitom, použite uzavreté 
    výrobné priestory, miestnu odsávaciu ventiláciu alebo iné technické  
    prostriedky na kontrolu koncentrácií v ovzduší pod odporúčanými alebo  
    zákonom povolenými hraničnými koncentráciami. 
  

 Osobné ochranné prostriedky   
   Ochrana dýchacích ciest: Vždy, keď to odhad rizík naznačuje, používajte dobre priliehajúce respirátory, 
    ktoré alebo vzduch čistia, alebo sa vzduch do nich privádza a splňujúce 
    schválené normy. Voľba respirátora musí byť založená na známej alebo 
    predpokladanej dávke, rizikách spojených s výrobkom a na bezpečných 
    pracovných limitoch zvoleného respirátora. 
     

   Ochrana rúk:   Vždy, keď to odhad rizík naznačuje, používajte pri manipulácii s chemickými 
    výrobkami chemikáliám vzdorujúce, nepriepustné rukavice, splňujúce  
    schválené normy. Po kontaminácii produktom rukavice okamžite vymeniť 
    a kontaminované odborne zlikvidovať. Odporúčané: (<1 hodinu)  PVC,  
    nitrilový kaučuk,  polychlóroprén - CR 
 

   Ochrana zraku:  Ak odhad možných rizík naznačuje nutnosť vyhýbať sa rozstreknutej 
kvapaline, oparu, plynom a prachu, treba používať certifikované ochranné 
pomôcky pre oči. 

    Odporúčané: bezpečnostné okuliare s bočnými krytmi 
 

   Ochrana kože:  Pred manipuláciou s prípravkom musia byť špecialistom odsúhlasené  
    osobné ochranné pomôcky na základe potrieb a vzhľadom na možné riziko.  
 

   Hygienické opatrenia: Po manipulácii s výrobkom, pred jedlom, fajčením, používaním toalety  
    a pred koncom pracovnej doby si dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. 
    Použite vhodný postup na odstránenie potenciálne kontaminovaných  
    odevov. Pred opätovným použitím kontaminované šatstvo vyperte.  
    Zabezpečte, aby stanice na oplachovanie očí a bezpečnostné sprchy boli 
    v blízkosti pracoviska. 
 

  Kontrola environmentálnej expozície 
   Technické opatrenia: Pre zaistenie splnenia legislatívou stanovených podmienok ochrany  
    životného prostredia je potrebné kontrolovať emisie z ventilačných  
    a výrobných zariadení. V niektorých prípadoch budú pre zníženie emisií na 
    prijateľnú úroveň potrebné práčky dymov, filtre alebo úpravy výrobných  
    zariadení. 
      

ODDIEL 9:  Fyzikálne a chemické vlastnosti 

 
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach   
  Všeobecné informácie 
   Vzhľad 
    Skupenstvo:   tuhá látka (perly) 
    Farba:   hnedá (ý) – tmavý  
    Zápach:   charakteristický (mierny) 
  Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie 
    pH:    8  [Konc.(%h/h): 10%] 
    Hustota:   1,28 kg/l (20°C) 
    Sypná hmotnosť:  805 kg/m3 
    Rozpustnosť:  nerozpustný v nasledujúcich materiáloch: studenej vode 
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   Horľavý pri 20°C:  BZ 1 = žiadne vznietenie 
   Horľavý pri 100°C:  BZ 1 = žiadne vznietenie 
   Teplota samozapálenia: >250°C  

9.2 Iné informácie 
  Žiadne ďalšie informácie. 
 

ODDIEL 10:  Stabilita a reaktivita 
 

10.1 Reaktivita: Pre tento výrobok a jeho zložky nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje zo 
skúšok týkajúce sa reaktivity. 

 

10.2 Chemická stabilita: Výrobok je stabilný. 
 

10.3 Možnosť nebezpečných: Za normálnych podmienok skladovania a používania nedochádza 
  reakcií   k nebezpečným reakciám. 
 

10.4 Podmienky, ktorým sa: Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. So silnými  
  treba vyhnúť   oxidačnými činidlami sú možné nebezpečné reakcie. 
 

10.5 Nekompatibilné:  Žiadne špecifické údaje. 
  materiály 
  

10.6 Nebezpečné produkty:     Za normálnych podmienok skladovania a používania by nemali vznikať    
rozkladu   nebezpečné rozkladné produkty. 

 

ODDIEL 11:  Toxikologické informácie 
 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 
   Akútna toxicita 
  Názov výrobku/prísady          Výsledok          Druhy            Dávka               Expozícia          Test 
  LEWATIT MonoPlus S 107NS  LD 50 orálny      *Krysa            >5000 mg/kg     -                          - 
 

  Odhad akútnej toxicity 

Trasa ATE (EAT) hodnota (Acute Toxicity Estimates) 

Nie je k dispozícii.  
 

Podráždenie/poleptanie 
  Pokožka:   Nedráždivá *Skúšobné výsledky analogického produktu. 
  Oči:    Nedráždivá *Skúšobné výsledky analogického produktu. 
 

ODDIEL 12:  Ekologické informácie 
 

12.1 Toxicita 
  Záver/zhrnutie:  Nie je k dispozícii. 
 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 
  Záver/zhrnutie:  Nie je k dispozícii. 
 

12.3 Bioakumulačný potenciál 
  Nie sú k dispozícii. 
 

12.4 Mobilita v pôde 
  Rozdeľovací koeficient: Nie je k dispozícii. 
  Pôda/Voda (Koc) 
  Mobilita:   Nie je k dispozícii. 
 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
  PBT:    Nie je použiteľné. 
  vPvB:    Nie je použiteľné. 
 

12.6 Iné nepriaznivé účinky 
  Iné nepriaznivé účinky: Nie je k dispozícii. 
  AOX:    Výrobok neobsahuje organicky viazané halogény, ktoré by mohli ovplyvniť 
  hodnotu AOX (absorbovateľné organické halogény) odpadovej vody.  
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Poznámky pre lekára:  Pretože je produkt nerozpustný vo vode, neboli uskutočnené žiadne 
    ekologické skúšky. Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické  
    nebezpečenstvo.  
 

ODDIEL 13:  Opatrenia pri zneškodňovaní 
13.1 Metódy spracovania odpadu 
  Výrobok 
  Metódy likvidácie odpadu: Preveriť možnosť spätného použitia. Produktový odpad  a znečistené  
    nádoby zbaliť, príp. uzatvoriť, označiť a dopraviť za dodržania národných 
    úradných predpisov do určenej spaľovne, resp. k  znovuspracovaniu. Pri 
    väčších  množstvách nutná konzultácia s dodávateľom. Pri odovzdaní  
    nevyčistených prázdnych nádob je nutné upozorniť odberateľa na možné 
    ohrozenie zvyškami produktu. Pri zneškodňovaní v rámci EÚ použiť platný 
    odpadový kľúč podľa európskeho zoznamu  odpadov (EWL). Úlohou  
    producenta odpadov je, okrem iného, priradiť k svojim odpadom oborové 
    a procesné špecifické odpadové kódy podľa európskeho zoznamu odpadov  
    (EWL). 
   

 Nebezpečný odpad:  Na základe súčasných informácií dodávateľa, tento výrobok nie je  
    považovaný za nebezpečný odpad podľa Smernice EÚ 91/689/EC. 
Obal 
  Metódy likvidácie odpadu: Vždy keď je to možné zabráňte alebo minimalizujte vytváranie odpadu. 
    Odpadové obaly by sa mali recyklovať. Spaľovanie alebo skládkovanie by sa 
    malo zvažovať len vtedy, keď odpad nie je recyklovateľný. 
  Osobitné bezpečnostné: Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste. Prázdne kovové aj 
  opatrenia   plastové obaly môžu zachytiť zvyšky produktu. Zabráňte rozptýleniu a 
    odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a  
    kanalizácie. 
 

ODDIEL 14:  Informácie o doprave 

  
  ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 Číslo OSN -- -- -- -- 

14.2 Správne 
expedičné 
označenie OSN 

-- -- -- -- 

14.3 Triedy 
nebezpečných 
vecí, 
Bezpečnostná 
značka 

-- -- -- -- 

14.4 Obalová 
skupina 

-- -- -- -- 

14.5 Nebezpečnosť 
pre životné 
prostredie 

Nie Nie No No 

14.6 Osobitné 
bezpečnostné 
opatrenia pre 
užívateľa/Dodatočné 
informácie 

Nie je 
regulované (á). 
 
 

Nie je 
regulované (á). 
 
 

Not regulated. 
 
 

Not regulated. 
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14.7 Doprava hromadného nákladu podľa: Nie je k dispozícii. 
  prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a 
  Kódexu IBC 
 

  Upozornenie na nebezpečenstvá a pokyny pre zaobchádzanie: 
  Nie je nebezpečným tovarom pre transport. 
  Citlivý na mráz pod -20°C. 
  Citlivý na teplo od +40°C. 
  Uchovávať oddelene od potravín a pochutín. 
 

ODDIEL 15:  Regulačné informácie 
 

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a 
životného prostredia 
 

Nariadenie (ES) č.1907/2006 (REACH) 
Príloha XIV – zoznam látok podliehajúcich autorizácii 
  Príloha XIV 
  Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok). 
  Látky vzbudzujúce veľké obavy 
  Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok). 
   Príloha XVII - :  Nie je použiteľné. 
   obmedzenia výroby, 
   uvádzania na trh 
   a používania určitých 
   nebezpečných látok, 
   zmesí a výrobkov 
 

Iné EU pravidlá  
  Smernica Seveso II 
  Tento výrobok nie je kontrolovaný podľa smernice Seveso II. 
 

15.2 Hodnotenie chemickej: Nie je použiteľné. 
bezpečnosti  
 

ODDIEL 16:  Ďalšie informácie 
Skratky a akronymy:  ATE = odhad akútnej toxicity 

    CLP = klasifikácia, označenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008 
    DNEL = odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku 
    EUH vyhlásenie = CLP-špecifické vyhlásenie o nebezpečenstve 
    PBT – perzistentný, bioakumulovateľný a toxický 

PNEC = predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku 
    RRN = registračné číslo REACH 
    vPvB = veľmi perzistentný a veľmi akumulovateľný 
 

História 
 Dátum tlače (nia):  2015-10-28 
 Dátum predchádzajúceho: Žiadna predchádzajúca validácia 
 vydania 
 Verzia:    1 
 
Oznámenie pre čitateľa 

Údaje vychádzajú z dnešného stavu vedomostí a skúseností. Účelom tohto bezpečnostného 
dátového listu a jeho prílohy (ak je to nutné podľa Smernice (ES) 1907/2006 (REACH)) je uviesť 
popis výrobkov v zmysle bezpečnostných požiadaviek, ktoré musia spĺňať. Uvedené podrobnosti 
neznamenajú ručenie za zloženie, vlastnosti alebo výkonnosť. 
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