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Číslo CAS  111-11-1   
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1. Identifikácia látky alebo prípravku a výrobca al ebo dovozca  
1.1. Chemický názov látky/obchodný názov prípravku TONGO 2000 

 
 
 
 

čeština, po ľština, angli čtina)  
1.2. Použitie látky alebo prípravku prací prášok pre automatické prá čky  
1.3. Identifikácia výrobcu, dovozcu, prvého distrib útora alebo distribútora  

Identifikácia výrobcu v ČR 
Meno alebo obchodné meno Cormen, s.r.o.  
Miesto podnikania alebo sídlo Nádražní 993, 593 01 Byst řice nad  

Pernštejnem, tel.: 566 55 09 61  
 
 
 

1.4. Telefónne číslo pre mimoriadne situácie  
Spolo čnos ť alebo poradenský subjekt  
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ční st ředisko (TIS), Na Bojišti 1, 128  
08 Praha 2  
Telefónne číslo pre poskytovanie informácií pri mimoriadnych s ituáciách  
nepretržite 224 919 293 alebo 224 915 402 alebo 224  914 575  

 
2. Informácie o zložení prípravku  
2.1. Chemická charakteristika prípravku  

15-30% síran sodný, uhli čitan sodný, 5-15% perboritan sodný, chlorid sodný, ionogénny  
tenzid, menej ako 5% draselné mydlo, metakremi čitan sodný, enzýmy proteázy, neionogénny  
tenzid, citral  

2.2. Prípravok obsahuje tieto nebezpe čné látky a látky so stanovenými najvyššími prípustn ými  
koncentráciami v pracovnom ovzduší  

Identifika čné čísla  Chemický názov látky  Koncentrá
cia [%]  

Symbol 
nebezpe čenstva, R 
a S vety   

CAS: 6834-92-0  
ES(Einecs): 229-912-9  
Index. čís: 014-010-00-8  

Metakremi čitan disodný  4 C  
R-34, 37  
S-13, 45, 24/25,  
36/37/39  

CAS: 85117-50-6  
ES(Einecs): 285-600-2  
Index. čís:  

Benzensulfonová kyselina, 
mono-C10-14 alkylderiváty 
sodnej soli 

6 Xi  
R-36/37/38  
S -36/37/39  

CAS: 7632-04-4  
ES(Einecs): 231-556-4  
Index. čís:  

CAS: 7757-82-6  
ES(Einecs): 231-820-9  
Index. čís:  

CAS: 497-19-8  
ES(Einecs): 207-838-8  
Index. čís: 011-005-00-2  

Perboritan sodný 10 Xi  
R-22, 36/38  
S-22, 26, 27, 37/39  

Síran sodný 20 
 

S-26, 37/39 

Uhli čitan sodný  30 Xi  
R-36  
S-22, 26  

 
3. Údaje o nebezpe čnosti látky alebo prípravku  
3.1. Klasifikácia látky alebo prípravku pod ľa zákona  

Symbol nebezpe čenstva  
Xi  
R-vety  
R 36/37/38  
S-vety  
S 2, S 22, S 24/25, S 46  
Riziko, ktoré látka alebo prípravok predstavuje pre  človeka  
Dráždi o či, dýchacie cesty a pokožku  
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 Riziko, ktoré látka alebo prípravok predstavuje pr e životné prostredie 
 Nepredpokladá sa, že môže vyvola ť dlhodobé nepriaznivé ú činky v životnom prostredí. 
3.2. Nepriaznivé fyzikálno-chemické ú činky, ú činky na zdravie a životné prostredie, symptómy 
 súvisiace s použitím a možným nevhodným použitím 
 Dráždi o či, dýchacie cesty a pokožku 
3.3.  Ďalšie riziká 
 neuvedené 
4.  Pokyny pre prvú pomoc 
4.1.  Všeobecné pokyny 

Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností, upovedomte lek ára a 
poskytnite mu informácie z tejto Karty bezpe čnostných údajov. Pri bezvedomí umiestnite 
postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, s mi erne zaklonenou hlavou, a dbajte o 
priechodnos ť dýchacích ciest, nikdy nevyvolávajte zvracanie. Ak  zvracia postihnutý sám, 
dbajte na to, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov . 

4.2.  Pri nadýchaní 
 Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite telesný aj duševný pokoj. Nenechajte 
 prechladnú ť. Ak pretrváva dráždenie, vyh ľadajte lekársku pomoc. 
4.3.  Pri styku s pokožkou 
 Dráždi pokožku. Okamžite odložte všetky kontaminova né oble čenia. Zasiahnuté časti pokožky 
 oplachujte aspo ň 10 minút vodou. Pod ľa stavu vyh ľadajte lekársku pomoc. 
4.4.  Pri zasiahnutí o čí 

Pri násilne otvorených vie čkach a najmenej 5 minút vyplachujte čistou pokia ľ možno 
vlažnou te čúcou vodou a vyh ľadajte lekársku pomoc. 

4.5.  Pri požití 
Postihnutého umiestnite na pokojné miesto.  Ústa vypláchnite vodou (iba za predpokladu, že 
postihnutý je pri vedomí); nikdy nevyvolávajte zvracanie. Nezapíjajte vodou. Bezodkladne 
vyh ľadajte lekársku pomoc a ukážte obal prípravku alebo  etiketu. 

5.  Opatrenia pre hasiaci zásah 
5.1.  Vhodné hasiace prostriedky 
 pena - ľahká, plyn - oxid uhli čitý, prášok, voda - plný prúd, pena - stredná 
5.2.  Hasiace prostriedky, ktoré z bezpe čnostných dôvodov nie je možné použi ť 
 neuvedené 
5.3.  Zvláštne nebezpe čenstvá spôsobené expozíciou látke alebo prípravku, produktom horenia 
 alebo vznikajúcim plynom 
 Pri požiari vzniká hustý, čierny dym, môže dochádza ť k vzniku oxidu uho ľnatého a 
 uhli čitého. Vdychovanie nebezpe čných rozkladných (pyrolýznych) produktov môže spôso bi ť 
 vážne poškodenie zdravia. 
5.4.  Špeciálne ochranné prostriedky pre hasi čov. 
 Izola čný dýchací prístroj. 
5.5.  Ďalšie údaje 
 Uzatvorené nádoby s prípravkom v blízkosti požiaru chla ďte vodou. 
6.  Opatrenia v prípade náhodného úniku látky alebo  prípravku 
6.1.  Preventívne opatrenia pre ochranu osôb 
 Odstrá ňte všetky zdroje zapálenia, zaistite dostato čné vetranie. Používajte osobné 
 ochranné pracovné prostriedky. Postupujte pod ľa pokynov, obsiahnutých v kapitolách 7 a 8. 
6.2.  Preventívne opatrenia pre ochranu životného p rostredia 

Zabrá ňte kontaminácii pôdy a úniku do povrchových alebo s podných vôd. Nepripustite 
vniknutie do kanalizácie. 

6.3.  Metódy čistenia 
 Prípravok pokryte vhodným (nehor ľavým) absorbujúcim materiálom (piesok, kremelina, z emina 
 a iné vhodné absorp čné materiály, a pod.), zhromaždite v dobre uzatvore ných nádobách a 
 odstrá ňte ako nebezpe čný odpad. Zobraný materiál zneškod ňujte v súlade s miestne 
 platnými predpismi. Pri úniku ve ľkých množstiev prípravku informujte hasi čov a odbor 
 životného prostredia Obecného úradu obce s rozšíre nou pôsobnos ťou. 
6.4.  Ďalšie údaje 
 Po odstránení prípravku umyte kontaminované miesto  ve ľkým množstvom vody alebo iného 
 vhodného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte rozpúš ťadlá. 
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7.  Pokyny pre zaobchádzanie s látkou alebo príprav kom a skladovanie látky alebo prípravku 
7.1. Zaobchádzanie 
7.1.1. Preventívne opatrenia pre bezpe čné zaobchádzanie s látkou alebo prípravkom 
 Zabrá ňte tvorbe plynov a pár v zápalných alebo výbušných koncentráciách a koncentráciách 
 presahujúcich najvyššie prípustné koncentrácie (NP K-P) pre pracovné ovzdušie. Prípravok 
 používajte len v miestach, kde neprichádza do styk u s otvoreným svetlom, oh ňom a inými 
 zápalnými zdrojmi. Pri používaní môže dôjs ť ku vzniku elektrostatického náboja; pri 
 pre čerpávaní používajte iba uzemnené potrubie (hadice).  Odporú ča sa používa ť

 antistatický odev aj obuv. Používajte neiskriace n ástroje. Nevdychujte plyny a pary.
 Zabrá ňte kontaktu s pokožkou a o čami. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky 
 pod ľa kapitoly 8. Dbajte na platné právne predpisy o be zpe čnosti a ochranne zdravia . 
7.1.2. Preventívne opatrenia na ochranu životného p rostredia 
 Zabrá ňte úniku prípravku do životného prostredia. Prechov ávajte iba v nádobách, ktoré 
 zodpovedajú originálnemu baleniu. Dbajte na pokyny  uvedené na etikete prípravku. 
7.1.3. Špecifické požiadavky alebo pravidlá vz ťahujúce sa k látke alebo prípravku 

Pary rozpúš ťadiel sú ťažšie než vzduch a hromadia sa predovšetkým pri pod lahe, kde v 
zmesi so vzduchom môžu vytvára ť výbušnú zmes. 

7.2.  Skladovanie 
7.2.1. Podmienky pre bezpe čné skladovanie 
 Skladujte v tesne uzatvorených obaloch na chladnýc h, suchých a dobre vetraných miestach 
 na to ur čených. 
Obsah    1 000 g 
Druh obalu       plastový obal, papier 
Materiál obalu      PVC(3), Polyvinylchlorid (Plast y) 
        3 
        PVC 
Minimálna skladovacia teplota 10 °C 
Maximálna skladovacia teplota 25 °C 
7.2.2. Množstvový limit pri daných skladovacích pod mienkach 
 50 000 kg 
7.2.3. Špecifické použitie(ia) 
 neuvedené 
8.  Obmedzovanie expozície látkou alebo prípravkom a ochrana osôb 
8.1.  Expozi čné limity 
 

Najvyššia prípustná koncentrácia 
v ovzduší [mg/m 3 ]  

Chemický názov látky  Koncentrá
cia [%]  

Číslo CAS  

PEL NPK- P 
  
Uhli čitan sodný   30   497-19-8  8 
 
8.2. Obmedzovanie expozície 
8.2.1. Obmedzovanie expozície pracovníkov 
 Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri  práci a najmä na dobré vetranie. Toho 
 je možné dosiahnu ť iba miestnym odsávaním alebo ú činným celkovým vetraním. Ak tak nie je 
 možné dodrža ť NPK-P, musí by ť používaná vhodná ochrana dýchacieho ústrojenstva . 
8.2.1.1.Ochrana dýchacích orgánov 
 Maska s filtrom proti organickým parám príp. izola čný dýchací prístroj pri prekro čení 
 NPK-P toxických látok alebo v zle vetrate ľnom prostredí. 
8.2.1.2.Ochrana rúk 

Nie je nevyhnutná. Pri dlhšom alebo opakovanom styk u používajte vhodné ochranné krémy na 
pokožku prichádzajúcu do priameho styku s prípravko m. Dbajte na ďalšie odporú čania 
výrobcu. 

8.2.1.3.Ochrana o čí 
 Nie je nevyhnutná. Je nutná zvýšená opatrnos ť. 
8.2.1.4.Ochrana pokožky 
 Nie je nevyhnutná. Je nutná zvýšená opatrnos ť. Pri zne čistení pokožky ju dôkladne umy ť. 
8.2.2. Obmedzovanie expozície životného prostredia 
 Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu životného p rostredia, vi ď bod 6.2. 
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9. Informácie o fyzikálnych a chemických vlastnosti ach látky alebo prípravku  
9.1. Všeobecné informácie  

 
 

Zápach (vô ňa) charakteristický  
9.2. Dôležité informácie z h ľadiska ochrany zdravia, bezpe čnosti a životného prostredia  

Hodnota pH -  
Teplota varu -  
Medze výbušnosti  
Hustota 0,95 g/cm3 pri 20 °C  

9.3. Ďalšie informácie  
neuvedené  

 
10. Informácie o stabilite a reaktivite látky alebo  prípravku  
10.1. Podmienky, ktorým je potrebné zamedzi ť 

Za normálneho spôsobu použitia je prípravok stabiln ý, k rozkladu nedochádza.  
10.2. Materiály, ktoré nie je možné použi ť 

Chrá ňte pred silnými kyselinami a zásadami, ako aj oxida čnými činidlami. Zabráni sa tým  
vzniku nebezpe čnej exotermnej reakcii.  

10.3. Nebezpe čné produkty rozkladu  
Za normálneho spôsobu použitia nevznikajú. Pri vyso kých teplotách a pri požiari vznikajú  
nebezpe čné produkty, ako napr. oxid uho ľnatý a oxid uhli čitý, dym a oxidy dusíka.  

 
11. Informácie o toxikologických vlastnostiach látk y alebo prípravku  
11.1. Ú činky nebezpe čné pre zdravie plynúce z expozície látke alebo príp ravku  

Dráždivos ť pre pokožku: Pri dodržaní návodu na použitie nedráždi.  
Dráždivos ť pre o či:  Môže dráždi ť o či. Z tejto vlastnosti nie je možné usudzova ť na 
nebezpe čnos ť, ke ďže táto vlastnos ť môže prichádza ť do úvahy iba pri nesprávnej 
manipulácii s prípravok a vlastnos ť si udržujú aj vyslovene bezpe čné látky ako napr. 
chlorid sodný. Skúsenosti z pôsobenia na človeka: Môže dráždi ť o či.  
Akútna toxicita prípravku  
Údaje pre finálny prípravok nie sú dostupné.  
neuvedené  

11.2. Známe dlhodobé aj okamžité ú činky a tiež chronické ú činky plynúce z krátkodobej aj  
dlhodobej expozície  
Chronická toxicita: Neuvedené. Senzibilizácia: Neuv edené. Karcinogenita: Neuvedené.  
Mutagenita: Neuvedené. Toxicita pre reprodukciu: Ne uvedené. Skúšky na zvieratách:  
Neuvedené.  
Akútna toxicita komponentov prípravku  
Síran sodný (CAS:  7757-82-6, ES: 231-820-9) 

LD50, orálne, potkan alebo králik 5989 mg.kg -1  
 

12. Ekologické informácie o látke alebo prípravku  
12.1. Ekotoxicita  

Akútna toxicita prípravku pre vodné organizmy  
Odpadá.  
neuvedené  
Akútna toxicita komponentov prípravku pre vodné org anizmy  
neuvedené  

12.2. Mobilita  
Odpadá.  

12.3. Perzistencia a rozložite ľnos ť 
Podľa údajov výrobcu je prípravok biologicky odbúrate ľný v zmysle Nariadenia Rady  
648/2004 ES.  

12.4. Bioakumula čný potenciál  
Prípravok neprispieva ku zvýšeniu AOX vo vodnom pro stredí.  

12.5. Ďalšie nepriaznivé ú činky  
Odpadá.  

 
13. Pokyny pre odstra ňovanie látky alebo prípravku  
13.1. Nebezpe čenstvo pri zaobchádzaní s prebytkami alebo odpadmi (vznikajúcich pri  

predpokladanom použití).  
Nebezpe čenstvo kontaminácie životného prostredia, postupujt e pod ľa zákona č. 185/2001 
Zb. o odpadoch a pod ľa vykonávacích predpisov o zneškod ňovaní odpadov.  

13.2. Vhodné metódy odstra ňovania látky alebo prípravku a všetkých zne čistených obalov  
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Postupujte pod ľa predpisov o zneškod ňovaní zvláštnych odpadov na zaistenej skládke pre t ieto 
odpady alebo vo spa ľovacom zariadení pre nebezpe čné odpady . (Zákon č.185/2001 Zb.) 
13.3.  Právne predpisy o odpadoch 

Zákon č. 185/2001 Zb., o odpadoch a zákon č. 188/2004 Zb., ktorým sa dopl ňuje zákon č. 
185/2001 Zb. 

 Kód druhu odpadu (prípravok) 200129 
 Názov druhu odpadu     Detergenty obsahujúce nebezpe čné látky 
 Kategória      N 

Podskupina odpadu  Zložky z oddeleného zberu (okrem  odpadov 
uvedených v podskupine 15 01) 

Skupina odpadu     Komunálne odpady (odpady z domác ností a podobné 
      živnostenské, priemyselné odpady a odpady z  

úradov)vrátane zložiek z oddeleného zberu 
 Kód druhu odpadu (obal)    200129 
 Názov druhu odpadu (obal)    Detergenty obsahujúce  nebezpe čné látky 
 Kategória      N 
 Podskupina odpadu     Zložky z oddeleného zberu (o krem 
       odpadov uvedených v podskupine 15 01) 
 Skupina odpadu     Komunálne odpady (odpady z domá cností a podobné 
       živnostenské, priemyselné odpady a odpady z  

úradov)vrátane zložiek z oddeleného zberu 
14.  Informácie pre prepravu látky alebo prípravku 
14.1.  Špeciálne preventívne opatrenia 
 neuvedené 
14.2.  Cestná preprava ADR 
 Nepodlieha predpisom pod ľa ADR 
 Železni čná preprava RID 
 Nepodlieha predpisom pod ľa RID 
 Letecká preprava ICAO/IATA 
 Nepodlieha predpisom pod ľa ICAO/IATA 
 Námorná preprava IMDG 
 Nepodlieha predpisom pod ľa IMDG 
15.  Informácie o právnych predpisoch vz ťahujúcich sa k látke alebo prípravku 
15.1.  Informácie, ktoré musia by ť pod ľa zákona uvedené na obale 
 Prípravok nemusí by ť ozna čený v zmysle zákona č. 356/2003 Zb. v platnom znení ( č. 
 434/2005 Zb.), o chemických látkach a chemických p rípravkoch a o zmene niektorých 
 zákonov, a predpisov ho vykonávajúcich. 
 Symbol nebezpe čenstva 
 Xi - dráždivý 
 Nebezpe čné látky 
 Metakremi čitan disodný      (CAS: 6834-92-0, ES:  229-912-9) 
Benzensulfónová kyselina, mono-C10-14 alkylderiváty  sodnej soli  
         (CAS: 85117-50-6, ES: 285-600-2) 
Perboritan sodný        (CAS: 7632-04-4, ES: 231-55 6-4) 
Síran sodný         (CAS: 7757-82-6, ES: 231-820-9)  
Uhli čitan sodný        (CAS: 497-19-8, ES: 207-838-8) 
R-vety  (úplné znenie) 
R 36/37/38  Dráždi o či, dýchacie cesty a pokožku 
S-vety  (úplné znenie) 
S 2   Uchovávajte mimo dosahu detí 
S 22   Nevdychujte prach 
S 24/25  Zabrá ňte kontaktu s pokožkou a o čami 
S 46   V prípade požitia, okamžite vyh ľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo  

ozna čenie 
Označenie špecifického nebezpe čenstva (pod ľa vyhlášky č. 232/2004 v platnom znení) 
neuvedené 
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R 36/38  Dráždi o či a  pokožku  
R 36  Dráždi oči   
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Označenie pre aerosólové 
balenia žiadne 

15.2. Špecifické ustanovenia týkajúce sa ochrany os ôb alebo životného prostredia na úrovni  
Európskych spolo čenstiev  
neuvedené  

15.3. Právne predpisy obsahujúce špecifické ustanov enia týkajúce sa ochrany osôb alebo  
životného prostredia  
Zdravotnícke predpisy  
Nariadenie vlády č. 178/2001 Zb., ktorým sa stanovia podmienky ochran y zdravia 
zamestnancov pri práci v platnom znení.  Zákon č. 20/1966 Zb., o starostlivosti o 
zdravie ľudí v platnom znení.  
Zákon č.258/2000 Zb., o ochrane verejného zdravia v platno m znení. Smernica MZD ČSR 
č.49/1967 Zb., o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti  k práci. Vyhláška č.56/1997 Zb.,  
obsluha časového rozmedzia preventívnych prehliadok v platno m znení.  
Predpisy na ochranu ovzdušia  
Vyhláška č. 355/2002 Zb. v platnom znení ( č. 509/2005 Zb.), o emisných limitoch.  
Požiarne predpisy  
Zákon ČNR č. 133/1985 Zb., v znení platných predpisov. ČSN 65 0201 - Hor ľavé kvapaliny,  
prevádzky a sklady. Vyhláška č. 246/2001 Zb., o požiarnej prevencii.  

 
16. Ďalšie informácie vz ťahujúce sa k látke alebo prípravku  

Zoznam všetkých R a S viet použitých v bode 2 a 3  
R 34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie 
R 37 Dráždi dýchacie cesty  
R 36/37/38 Dráždi o či, dýchacie cesty a pokožku  
R 22 Škodlivý po požití 

 
 

S 13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív p re zvieratá 
S 45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamži te vyh ľadajte  
 lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte ozna čenie látky alebo  
 prípravku) 
S 24/25 Zabrá ňte kontaktu s pokožkou a o čami  
S 36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné pro striedky na  
 o či/tvár 
S 22 Nevdychujte prach 
S 26 V prípade kontaktu s o čami je potrebné ihne ď ich vymy ť s ve ľkým  
 množstvom vody a vyh ľadať lekársku pomoc 
S 27 Okamžite si vyzle čte kontaminovaný odev 
S 37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na o či a tvár 
S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí  
S 46 V prípade požitia, okamžite vyh ľadajte lekársku pomoc a ukážte tento  

obal alebo ozna čenie  
Ďalšie informácie dôležité z h ľadiska bezpe čnosti a ochrany zdravia človeka  
Autor karty bezpe čnostných údajov, upozor ňuje, že d ňom 1.5. 2004 vstúpil v platnos ť 
Zákon č. 359/2003 ,,O chemických látkach a chemických príp ravkoch..." a jeho vykonávacej  
vyhlášky. Táto KBÚ bola vypracovaná na základe uved eného zákona a je v súlade s právom  
EÚ v oblasti regulácie predaja chemických látok a p rípravkov.  
Pokyny pre školenie  
neuvedené  
Odporú čané obmedzenia použitia  
neuvedené  
Informácie o zdrojoch údajov použitých pri zostavov aní karty bezpe čnostných údajov  
Karta bezpe čnostných údajov obsahuje údaje potrebné pre zaisten ie bezpe čnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. U vedené údaje zodpovedajú sú časnému 
stavu vedecky podložených poznatkov a sú v súlade s  platnými právnymi normami ČR.  Ako  
zdroje informácií boli ďalej použité toxikologické databázy ako Toxline, Eu rotox a pod.,  
prípadne predajné katalógy Fluka, Merck. Karta bezpe čnostných údajov obsahuje údaje 
potrebné pre zaistenie bezpe čnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životné ho 
prostredia.  
Uvedené údaje zodpovedajú sú časnému stavu vedecky podložených poznatkov a sú v  
súlade s platnými právnymi normami ČR. Ako zdroje informácií boli ďalej použité  
toxikologické databázy ako Toxline, Eurotox a pod.,  prípadne predajné katalógy Fluka,  
Merck. Uvedené údaje nevytvárajú základ pre akýko ľvek zmluvný vz ťah. Ak dôjde ku  
akejko ľvek zmene charakteristík prípravku, na ktorého zákl ade bola táto karta 
bezpe čnostných údajov vydaná, a to vrátane spôsobu použit ia, nezodpovedáme zo takto 
vzniknutú škodu. Túto skuto čnos ť berie výrobca/dovozca látky hodnotenej v tejto Kar te 
bezpe čnostných údajov na vedomie .  
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Vyhlásenie  
Karta bezpe čnostných údajov je spracovaná v súlade s požiadavka mi Zákona č. 356/2003 ,, 
O chemických látkach a chemických prípravkoch...", Vyhláškou 232/2004 Zb. o vykonaní  
niektorých ustanovení Zákona 356/2003 Zb., Vyhláško u 231/2004 Zb. o obsahu  
karty bezpe čnostných údajov a Vyhláškou 234/2004 o použití alternatívneho alebo 
odlišného názvu nebezpe čnej chemickej látky a ďalej právom EÚ, obzvláš ť Smernicou 
67/548 EEC doplnenou mimo iné Smernicou 1999/45/EC.  
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