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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo čnosti/podniku 

1.1 Identifikátor produktu 
Obchodný názov 
 

: MOLYKOTE(R) G-5032 GREASE 
 

Kód výrobku 
 

: 000000000004045748 
 

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporú čajú 
Použitie látky/zmesi 
 

: Mazivá a mazivové prísady 
 

1.3 Údaje o dodávate ľovi karty bezpe čnostných údajov 
Spoločnosť 
 

: Dow Corning Europe S.A. 
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C 
B-7180  Seneffe 
 

Telefón 
 

: English Tel: +49 611237507 
Deutsch Tel:  +49 611237500 
Français Tel:  +32 64511149 
Italiano Tel:  +32 64511170 
Español Tel:  +32 64511163 
 

E-mailová adresa osoby 
zodpovednej za KBÚ 
 

: sdseu@dowcorning.com 
 

1.4 Núdzové telefónne číslo 
Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350 
Dow Corning (Wiesbaden 24h)  Tél: +49 61122158 
Dow Corning (Seneffe 24h)    Tel: +32 64 888240 
 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpe čnosti 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008) 
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou. 

Klasifikácia (67/548/EHS, 1999/45/ES) 
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou. 

2.2 Prvky ozna čovania 

Označovanie  (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008) 
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou. 
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2.3 Iná nebezpečnosť 
Nie sú známe. 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.2 Zmesi 
Chemická povaha 
 

: Silikónová zlúčenina 
 

Nebezpečné zložky  
Poznámky :  Žiadne nebezpečné zložky 

 
 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 
Ochrana osôb poskytujúcich 
prvú pomoc 
 

:  Nie sú vyžadované žiadne špeciálne opatrenia prvej pomoci. 
 

Pri vdýchnutí 
 

:  Ak došlo k nadýchnutiu, odtiahnite na čerstvý vzduch. 
Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrenie. 
 

Pri kontakte s pokožkou 
 

:  Preventívne umyte vodou a mydlom. 
Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrenie. 
 

Pri kontakte s očami 
 

:  Preventívne vypláchnite oči vodou. 
Ak sa vyvíja a pretrváva dráždenie, zaobstarajte lekársku 
opateru. 
 

Pri požití 
 

:  Po požití: NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 
Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrenie. 
Ústa dôkladne vypláchnite vodou. 
 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Nie sú známe. 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Zaobchádzanie 
 

: Liečte symptomaticky a podporne. 
 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1 Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky 
 

:  Postrek vodou 
Pena odolná alkoholu 
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Suchá chemikália 
Oxid uhličitý (CO2) 
 

Nevhodné hasiace 
prostriedky 
 

:  Nie sú známe. 
 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Zvláštne nebezpečenstvá pri 
hasení požiaru 
 

:  Vystavenie produktom spaľovania môže byť zdraviu 
nebezpečné. 
 

Nebezpečné produkty 
spaľovania 
 

:  Oxidy uhlíka 
Oxid kremičitý 
Formaldehyd 
Zlúčeniny fluóru 
 

5.3 Rady pre požiarnikov 
Špeciálne ochranné 
prostriedky pre požiarnikov 
 

:  Pri hasení požiaru použite v nevyhnutnom prípade izolačný 
dýchací prístroj. Použite prostriedky osobnej ochrany.  
 

Špecifické spôsoby hasenia 
 

: Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej 
situácii a okoliu. 
Neotvorené nádoby sa môžu ochladzovať postrekom vodou. 
Odstráňte nepoškodené kontajnery z oblasti požiaru, ak je to 
bezpečné. 
Priestory evakuujte. 
 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
Osobné preventívne 
opatrenia 
 

:  Sledovať odporúčané inštrukcie ohľadom bezpečného 
používania a osobných ochranných pomôcok. 
 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 
Bezpečnostné opatrenia pre 
životné prostredie 
 

:  Zabráňte vypúšťaniu do okolitého prostredia. 
Keď je to možné bezpečne urobiť, zabráňte ďalšiemu 
presakovaniu alebo rozliatiu. 
Zadržťe a zneškodnite znečistenú praciu vodu. 
Ak nie je možné zastaviť značný únik materiálu, mali by byť 
informované miestne úrady. 
 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 
Spôsoby čistenia 
 

:  Nechajte vsiaknúť do inertného absorbčného materiálu. 
Pri rozsiahlom vyliatí vytvorte hrádzu alebo inú primeranú 
zábranu, aby sa materiál nešíril. Ak sa zadržaný materiál dá 
načerpať, uložte zachytený materiál do vhodnej nádoby. 
Zvyšné materiály z rozliatia odstráňte vhodným absorbentom. 
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Na uvoľnenie látky a likvidáciu tohto materiálu, ako aj 
materiálov a zložiek zahrnutých do likvidácie uvoľnených látok 
sa môžu vzťahovať miestne alebo štátne nariadenia. Budete 
musieť určiť, ktoré nariadenia sa majú použiť. 
Časti 13 a 15 tejto KBÚ poskytujú informácie týkajúce sa 
určitých miestnych alebo štátnych požiadaviek. 
 

6.4 Odkaz na iné oddiely 
Viď sekcie: 7, 8, 11, 12 a 13. 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Technické opatrenia 
 

: Viď merania v časti KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ 
OCHRANA. 
 

Miestne/celkové vetranie 
 

: Používajte len pri patričnom odvetraní. 
 

Pokyny pre bezpečnú 
manipuláciu 
 

: Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a 
bezpečnosti práce. 
Dbajte na zabránenie úniku látky, odpadu a minimalizujte 
uvoľnenie do okolia. 
 

Hygienické opatrenia 
 

:  Uistite sa, že zariadenie na výplach očí a bezpečnostná 
sprcha sa nachádzajú blízko pracoviska. Pri používaní 
nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím 
oblečenie vyperte.  
 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Požiadavky na skladovacie 
plochy a zásobníky 
 

:  Uschovávajte v správne označených nádobach. Skladujte v 
súlade s príslušnými národnými smernicami.  
 

Návod na obyčajné 
skladovanie 
 

: Neskladovať s nasledovnými typmi produktov: 
Silné oxidačné činidlá 
 

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia) 
Osobitné použitia 
 

:  Tieto opatrenia platia pri zaobchádzaní pri izbovej teplote. Pri 
vyššej teplote alebo aerosólových/sprejových použitiach môžu 
byť potrebné ďalšie opatrenia. 
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1 Kontrolné parametre 
Neobsahuje žiadne látky s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku. 

8.2 Kontroly expozície 

Technické opatrenia 
Pri spracovaní sa môžu tvoriť nebezpečné látky (viď časť 10). 
Zaistite dostatočné vetranie, zvlášť v uzatvorených priestoroch. 
Minimalizujte koncentrácie expozície na pracovisku. 

Prostriedok osobnej ochrany 
Ochrana zraku :  Použite tento prostriedok osobnej ochrany: 

Ochranné okuliare 
 

Ochrana rúk 
    Poznámky 
 

: Pred pracovnými prestávkami a po skončení smeny si umyte 
ruky.  
 

Ochrana pokožky a tela :  Po kontakte by sa pokožka mala umyť. 
 

Ochrana dýchacích ciest :  Za normálnych okolností sa nevyžaduje žiadny osobný 
prostriedok na ochranu dýchacích ciest. 
 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Vzhľad 
 

: Mazivo 
 

Farba 
 

:  biely 
 

Zápach 
 

:  bez zápachu 
 

Prahová hodnota zápachu 
 

:  Údaje sú nedostupné  
 

pH 
 

: Nepoužiteľné  
 

Teplota topenia/tuhnutia 
 

: Údaje sú nedostupné  
 

Počiatočná teplota varu a 
destilačný rozsah 
 

: Nepoužiteľné  

Teplota vzplanutia 
 

: > 200 °C 
Metóda: Zatvorený kelímok podľa Sety 
 

Rýchlosť odparovania 
 

:  Nepoužiteľné  
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Horľavosť (tuhá látka, plyn) 
 

: Nie je klasifikované ako horľavina 
 

Horný výbušný limit 
 

: Údaje sú nedostupné  

Dolný výbušný limit 
 

: Údaje sú nedostupné  

Tlak pár 
 

: Nepoužiteľné  
 

Relatívna hustota pár 
 

: Údaje sú nedostupné  
 

Relatívna hustota 
 

: 1,2 
 
 

Rozpustnosť (rozpustnosti) 
Rozpustnosť vo vode 

 
: Údaje sú nedostupné  

 
Rozdeľovací koeficient: n-
oktanol/voda 
 

: Údaje sú nedostupné  
 

Teplota samovznietenia 
 

: Údaje sú nedostupné  
 

Teplota rozkladu 
 

:  Údaje sú nedostupné  
 

Viskozita 
Viskozita, dynamická 

 
: Nepoužiteľné  

 
Výbušné vlastnosti 
 

: Nevýbušný 
 

Oxidačné vlastnosti 
 

: Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce. 
 

9.2 Iné informácie 
Molekulárna hmotnosť 
 

: Údaje sú nedostupné 
 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1 Reaktivita 
Nie je klasifikovaný ako nebezpečný reaktant. 

10.2 Chemická stabilita 
Stabilný za normálnych podmienok. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 
Nebezpečné reakcie 
 

:  Použitie pri vyšších teplotých môže tvoriť vysoko 
nebezpečené zlúčeniny. 
Môže reagovať so silnými oxidujúcimi činidlami. 
Pri vyšších teplotách sa budä tvoriť nebezpečné rozkladné 
látky. 
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10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 
Podmienky, ktorým sa treba 
vyhnúť 
 

: Nie sú známe. 
 

10.5 Nekompatibilné materiály 
Materiály, ktorým je potrebné 
sa vyhnúť 
 

:  Oxidačné činidla 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Tepelný rozklad 
 

: Formaldehyd 
 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 
Informácie o 
pravdepodobných spôsoboch 
expozície 
 

: Kontakt s pokožkou 
Požitie 
Kontakt s očami 
 

Akútna toxicita!
Nie je klasifikované na základe dostupných informácií.!

Poleptanie kože/podráždenie kože!
Nie je klasifikované na základe dostupných informácií.!

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí!
Nie je klasifikované na základe dostupných informácií.!

Respiračná alebo kožná senzibilizácia!
Senzibilizácia kože: Nie je klasifikované na základe dostupných informácií.!
Respiračná senzibilizácia: Nie je klasifikované na základe dostupných informácií.!

Mutagenita zárodočných buniek 
Nie je klasifikované na základe dostupných informácií. 

Karcinogenita 
Nie je klasifikované na základe dostupných informácií.!

Reprodukčná toxicita 
Nie je klasifikované na základe dostupných informácií. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia!
Nie je klasifikované na základe dostupných informácií.!

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia!
Nie je klasifikované na základe dostupných informácií.!

Aspiračná toxicita 
Nie je klasifikované na základe dostupných informácií.!
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ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1 Toxicita 
Údaje sú nedostupné 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 
Údaje sú nedostupné 

12.3 Bioakumulačný potenciál 
Údaje sú nedostupné 

12.4 Mobilita v pôde 
Údaje sú nedostupné 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
Nie je relevantné 

12.6 Iné nepriaznivé účinky 
Údaje sú nedostupné 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1 Metódy spracovania odpadu 
Produkt :  Zneškodnite v súlade s miestnými predpismi. 

Podľa Európskeho katalógu odpadov nie sú kódy odpadov 
špecifické pre výrobok, ale pre jeho použitie. 
Kódy odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po 
prejednaní s úradmi zodpovednými za zneškodňovanie 
odpadov. 
 

Znečistené obaly :  Zneškodnite ako nepoužitý výrobok. 
Prázdne nádoby by sa mali odovzdať firme s oprávnením 
manipulovať s odpadmi na recykláciu alebo zneškodnenie. 
 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

14.1 Číslo OSN 
Nie je riadený ako nebezpečný tovar. 

14.2 Správne expedičné označenie OSN 
Nie je riadený ako nebezpečný tovar. 

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu 
Nie je riadený ako nebezpečný tovar. 

14.4 Obalová skupina 
Nie je riadený ako nebezpečný tovar. 
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14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie 
Nie je riadený ako nebezpečný tovar. 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 
Nepoužiteľné 

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC 
Poznámky :  Nie je aplikovateľné na dodané produkty. 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

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

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií 
 

: Nepoužiteľné 

REACH - Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich 
veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii (článok 
59). 
 

: Nepoužiteľné 

Nariadenie (ES) č. 2037 o látkach, ktoré poškodzujú 
ozónovú vrstvu 
 

: Nepoužiteľné 

Nariadenie (ES) č. 850/2004 o perzistentných 
organických znečisťujúcich látkach 
 

: Nepoužiteľné 

Seveso II - Smernica 2003/105/ES Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou 
nebezpečných látok
  Nepoužiteľné 

 
Seveso III: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev 
závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok.
  Nepoužiteľné 

 

Zložky tohto produktu sú uvedené v týchto katalógoch: 
KECI 
 

:  Všetky zložky sú zahrnuté, ohlásené alebo vyňaté. 
 
 

REACH 
 

:  Všetky zložky sú (pred-)registrované alebo vyňaté. 
 
 

TSCA 
 

:  Všetky chemické látky v tomto materiáli sú zahrnuté alebo 
vyňaté zo zoznamu TSCA Súpisu chemických látok. 
 
 

AICS 
 

:  Všetky zložky sú zahrnuté alebo vyňaté. 
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IECSC 
 

:  Všetky zložky sú zahrnuté alebo vyňaté. 
 
 

ENCS/ISHL 
 

:  Všetky komponenty sú uvedené na ENCS/ISHL alebo sú zo 
zoznamu vyňaté. 
 
 

Zásoby 

AICS (Austrália), DSL (Kanada), IECSC (Čína), REACH (Európska únia), ENCS (Japonsko), 
ISHL (Japonsko), KECI (Južná Kórea), NZIoC (Nový Zéland), PICCS (Filipíny), TCSI (Tajvan), 
TSCA (Spojené Štáty Americké) 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
Vyhodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané. 

ODDIEL 16: Iné informácie 

Ďalšie informácie 
Zdroje kľúčových údajov, 
ktoré sa použili na 
zostavenie karty 
bezpečnostných údajov 
 

:  Interné technické údaje, údaje o KBÚ pre suroviny, výsledky 
vyhľadávania v OECD eChem Portal a Európskej Agentúre 
pre Chemické látky, http://echa.europa.eu/ 
 

 
Body/témy predchádzajúcej verzie, v rámci ktorých boli uskutočnené zmeny, sú v hlavnom 
dokumente zvýraznené dvoma zvislými čiarami. 
 
Informácie udané v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa našich najnovších 
vedomostí, informácií a presvedčenia v čase jej vydania. Informácie sú určené len ako návod 
na bezpečné používanie, manipuláciu, spracovanie, skladovanie, transport, likvidáciu a 
uvoľnenie a nesmú byť žiadnym spôsobom považoavné ako záruka alebo špecifikácia kvality. 
Informácie sa týkajú len špecifických materiálov definovaných v úvodnej časti tejto KBÚ a 
nebudú platné v prípade, že látka z tejto KBÚ bude použitá v kombinácií s akýmikoľvek inými 
látkami alebo v akomkoľvek procese, kým tento nebude ďalej špecifikovaný v texte. Užívatelia 
látky sú povinní aktualizovať informácie a odporúčania v špecifickom kontexte ich 
zamýšľaného spôsobu manipulácie, použitia, spracovania a skladovania, vrátane 
vyhodnotenia vhodnosti látky tejto KBÚ pri koncovom produkte užívateľa, ak je použiteľná. 
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