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ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY /ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU. 
1.1 Identifikátor produktu: 
Obchodný názov: POLAR F– nemrznúca zmes do chladiacich systémov 
Chemický názov: zmes etylénglykolu, aditív, inhibítora korózie a farbiva. 
REACH číslo: - 
1.2 Relevantné identifikované pouţitia látky alebo zmesi a pouţitia, ktoré sa neodporúčajú 
Techniky pouţitia alebo typy procesov definované z hľadiska pracoviska: 
- presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z nádob/veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach 
- presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z nádob/veľkých kontajnerov v určených zariadeniach 
Pouţitie z hľadiska ţivotného prostredia: 
Široko disperzné vnútorné pouţitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch (pouţitie výsledkov 
priameho uvoľňovania do ţivotného prostredia/odpadového systému, napríklad produkty starostlivosti 
o automobily- odmrazovače) 
Široko disperzné vonkajšie pouţitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch (pouţitie výsledkov 
priameho uvoľňovania do ţivotného prostredia, napríklad produkty starostlivosti o automobily- odmrazovače) 
Identifikované pouţitia  

Priemyselné - 

Profesionálne Profesionálne pouţitie ako nemrznúci a odmrazovací produkt 

Spotrebiteľské Spotrebiteľské pouţitie ako nemrznúci a odmrazovací 
produkt 

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: 
1.3.1 Názov firmy:        ELASTIK spol. s r.o. 
1.3.2 Adresa:                Šelpice 252 
                                       919 09 Bohdanovce 
                                      Slovensko 
Telefón: 042133/59 039 11, 59 039 20    
 Fax: 042133/59 039 12         

 e-mail: elastik@elastik.sk 

1.4 Núdzové telefónne číslo 
Národné toxikologické informačné centrum  
FNsP Bratislava, Limbová 5 
833 05 Bratislava, 
Tel: 02/547 74 166 
Fax: 02/54774 605 
Mobil: +421 911 166 066 

e-mail: ntic@ntic.sk 

www.ntic.sk   

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENOSTI 
2.1 Klasifikácia podľa chemického zákona, podľa Smernice 67/548/EHS alebo 1999/45/ES 
škodlivý 
Písmenový kód symbolu nebezpečnosti a symbol nebezpečnosti: 

 Xn - Škodlivý 
Označenie špecifického rizika R vety_ 
R22 -  Škodlivý po poţití. 
R63 - Moţné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa. 
Označenie pre bezpečné zaobchádzanie S vety: 
S2 - Uchovávajte mimo dosahu detí.  
S36/37 - Noste vhodný ochranný odev a rukavice. 
S46 -  Pri poţití vyhľadajte okamţite lekársku  pomoc a ukáţte túto nádobu alebo jej označenie. 
S53 – Zabráňte expozícii – pred pouţitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami 
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS] 

mailto:elastik@elastik.sk
mailto:ntic@ntic.sk
http://www.ntic.sk/
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Acute tox.4, H302 
STOT RE 2, H373 
Repr.2 
2.2 Prvky označovania 
Výstraţné slovo: Pozor 
Piktogramy: 

 
    GHS08              GHS07 
Výstraţné upozornenia: 
H302: Škodlivý po poţití  
H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. 
H373: Môţe spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej, alebo opakovanej expozícii pri poţití (ľadviny). 
Bezpečnostné upozornenia:  
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P201: Pred pouţitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi 
P260: Nevdychujte pary 
P264: Po manipulácii starostlivo umyte ruky. 
P270: Pri pouţívaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite 
P281: Pouţívajte predpísané osobné ochranné prostriedky 
P301+P312: PO POŢITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamţite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  
P330: Vypláchnite ústa.  
P501: Zneškodnite obsah/nádobu tým, ţe ju odovzdáte do likvidácie problémových odpadov.  
2.3.Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané 

 

ODDIEL 3. ZLOŢENIE/ INFORMÁCIA O ZLOŢKÁCH 
3.1 Nebezpečné zloţky : 
Etylénglykol: GHS07, GHS08,Wng. 
Inhibítor korózie: zmes 
3.2 . Látky: 

Názov Koncentrácia CAS ES Symbol R vety Registračné 
číslo 

REACH 

GHS Klasifikácia 

Etylénglykol, 
ethanediol 

min.57% hm. 107-21-1 203-473-3 Xn 22 01-2119456816 
-28-XXXX 

Acute Tox.4 
STOT RE2 

H302 
H373 

Inhibítor korózie max.25%hm. zmes - Xn 22, 63 - - - 

Zmes inhibítora obsahuje: sodium 2-etylhexanoate ES číslo 243-283-8 (Xn, Repro.kat3, R 63/ GHS klas. 
Repr.2 H361d) v mnoţstve väčšom ako 3%; 1,2 etanediol EC: 203-473-3 (Xn, R22/ GHS klas. Acute Tox.4, 
STOT SE2, H302, H373); Imidazole ES číslo 206-019-2 (Xn, C, Repro.kat.2, R22, R34, R63, Acute Tox.4, Skin 
corr.1B, Repr.2, H302, H314, H361d) v mnoţstve menšom ako 1%. 
3.3 Znenie R viet a H a P upozornení v bode 16 
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ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
4.1 Opis opatrení prvej pomoci: 
Pri vyskytnutí zdravotných problémov alebo v prípade pochybností uvedomiť lekára a poskytnúť mu informáciu 
z tejto bezpečnostnej karty. Pri nebezpečenstve straty vedomia dopraviť postihnutého v polohe na stranu, aby 
neprišlo k uduseniu zvratkami. Ak je to moţné predloţiť lekárovi symbol nebezpečia R a S  vety. 
4.2 Najdôleţitejšie príznaky a účinky akútne aj oneskorené 
4.2.1 Pri nadýchaní: 
Príznaky: Po nadýchaní pár môţu sa objaviť príznaky malátnosti zlá mimika, monotónna reč, stav pripomínajúci 
opitosť. Pri vyššej záťaţi závrate a zvracanie. 
Prvá pomoc: Postihnutého okamţite vyniesť na čerstvý vzduch uloţiť ho do stabilizovanej polohy a okamţite 
zabezpečiť lekársku pomoc. V prípade, ţe postihnutý nedýcha, poskytnúť umelé dýchanie. 
4.2.2 Pri poţití: 
Príznaky: asi po polhodine (môţe však trvať aj niekoľko hodín) dochádza postupne k zvracaniu, nasledujú 
prudké bolesti  brucha, príznaky opitosti, poruchy vedomia aţ kóma. 
Prvá pomoc: Vypláchnite  ústa  vodou, nevyvolávajte zvracanie  a urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. Ak 
postihnutý nedýcha treba  mu  poskytnúť  umelé  dýchanie. 
4.2.3 Pri zasiahnutí pokoţky: 
Príznaky: Nepredpokladajú sa dráţdivé účinky, u ľudí s citlivejšou pokoţkou môţe dôjsť k začervenaniu 
a svrbeniu. 
Prvá pomoc: Ak prišlo k poliatiu, okamţite odstrániť znečistený odev, dôkladne umyť pokoţku tečúcou vodou a 
mydlom. Pokoţku dôkladne ošetriť reparačným krémom. 
4.2.4 Pri zasiahnutí očí: 
Príznaky: pálenie, začervenanie 
Prvá pomoc: vyplachovať oči pri otvorených viečkach pod tečúcou vodou asi 15 min. Okamţite vyhľadať 
lekársku pomoc. 
4.3 Ďalšie údaje:  

ODDIEL 5: PROTIPOŢIARNE OPATRENIA 
5.1 Horľavosť: podľa Nariadenia ES č.1272/2008 nepodlieha zatriedeniu – teplota vzplanutia >60°C (123,5°C) 
5.2 Vhodné hasiace prostriedky: 
trieštivá voda, stredná a ťaţká pena. Hasiacu dávku penidla treba zdvojnásobiť, alebo pouţiť penu proti 
alkoholu. 
5.3 Nevhodné hasiace prostriedky: 
nie je známy. 
5.4 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi: 
Špeciálne nebezpečenstvo vychádzajúce z charakteru samotného zmesi: pri horení vznikajú oxidy uhlíka. Pary 
nemrznúcej kvapaliny sú ťaţšie ako vzduch. So vzduchom tvoria výbušnú zmes. Ohrozené nádoby (nádrţe, 
sudy, cisterny ) a skladovacie priestory chladiť vodnou clonou a podľa moţnosti odstrániť z nebezpečného 
priestoru. 
5.5 Rady pre poţiarnikov: Poţiarny ochranný oblek (pouţitie len mimo nebezpečnej zóny), oblek  proti 
sálavému  teplu alebo tepelne  ochranný oblek, v nebezpečnej zóne izolačný dýchací prístroj. Pri zásahu 
pouţívať izolačný dýchací prístroj. Náradie musí byť z  neiskriaceho materiálu. Odev, obuv a  pomocné 
prostriedky nesmú vytvárať iskru a statickú elektrinu. 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: 
Nepovolané osoby musia okamţite opustiť ohrozené priestory. Miesto výronu a okolie, ktoré môţe byť 
zasiahnuté označiť (napr. páskou) a uviesť symboly nebezpečia. Pre únik zo zamoreného priestoru pouţite 
masku s filtrom proti organickým  parám  a  plynom. Zákaz  fajčiť! Zabráňte kontaktu s očami, s pokoţkou a  
zabráňte znečisteniu odevu. Pouţívajte ochranné pracovné prostriedky. Nebezpečenstvo pošmyknutia, rozliatu 
látku ihneď odstrániť. 
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre ţivotné prostredie: 
Zabráňte úniku do kanalizácie, povrchovo /podzemnej vody a pôdy. Pri prieniku do vody informujte jej uţívateľa 
a zabráňte, jej ďalšiemu pouţívaniu. Pri rozsiahlejšej kontaminácii zaistite záchranárske práce v spolupráci s 
príslušným  OÚ  ţivotného prostredia alebo príslušným inšpektorátom ŢP. 
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: 
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Na pevnine: vytečený materiál odčerpať do vhodnej nádrţe alebo do  nádob,  zvyšky  odsať  vhodným  
absorpčným materiálom napr. perlit, POP vlákno, Vapex, EKOSORB, ktorý sa potom prepáli v spaľovni na 
spaľovanie pevných palív. Materiál, podľa stupňa znečistenia spáliť vo  vhodnej spaľovni oprávnenej k likvidácii v 
zmysle príslušného zákona. Kontaminovaná zemina (a nasýtené absorpčné činidlo) sa zhrnie a prepáli v 
spaľovni na spaľovanie nebezpečných látok. 

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: 
Nádoby a obaly, v ktorých sa nemrznúca zmes prepravuje musia byť tesne uzavreté. Pri manipulácii v 
uzavretých priestoroch musí  byť  zabezpečené  dokonalé  vetranie. Pri manipulácii je nutné  pouţívať   
ochranné  pracovné  pomôcky,   napr.:  gumené rukavice, ochranný pracovný odev, ochranné okuliare. V 
ţiadnom prípade nesmie prísť k poţitiu nemrznúcej kvapaliny. Zakazuje sa manipulovať s otvoreným ohňom. 
Zákaz jesť, piť a fajčiť. Treba dodrţiavať základné zásady hygieny. Pracovisko musí byť udrţiavané v čistote a 
únikové východy priechodné. Pred jedením, pitím a fajčením si treba dôkladne umyť ruky teplou vodou 
a mydlom. 
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: 
Skladovať mimo dosahu detí. Nemrznúcu zmes do chladičov automobilov skladujeme v pôvodných dobre 
uzavretých obaloch v  suchých, krytých, dobre vetrateľných skladoch chránených pred poveternostným vplyvmi 

pri teplote do +25 oC. Nevystavujte teplotám pod 0°C.Sudy a ostatné skladovacie obaly musia byť tesne 
uzavreté. Skladovacie nádrţe musia byť označené symbolom Xn – Škodlivý. Príručné sklady, prevádzkové 
sklady a pod. musia mať podlahu ktorá s nemrznúcou zmesou nereaguje. Sklady a skladovacie priestory musia 
vyhovovať Vyhláške č. 94 a 96/2004. V SR musia odpovedať ustanoveniam STN 75 3415. 
7.3 Osobitné pouţitia: 

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
8.1 Kontrolné parametre: 
Najvyššie prípustné expozičné limity

*
 podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.471/2011 Z.z. o ochrane 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. 

Názov látky NPEL priemerný 
ml.m

-3 
NPEL priemerný 

mg.m
-3

 
NPEL krátkodobý 

ppm 
NPEL krátkodobý 

mg.m
-3

 
Upozornenie 
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Etylénglykol (etán-
1,2-diol) 

20 52 40 104 K
* 

Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre chemické faktory je definovaný ako najvyššie prípustná koncentrácia chemického faktora (plynu, pary 
alebo hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí neodôvodnené 

obťažovanie, napríklad nepríjemným zápachom, a to aj pri opakovanej krátkodobej alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života. NPEL pre
 

chemické faktory sú stanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou. 
NPEL priemerný predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných v dýchacej zóne za osemhodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový 

pracovný týždeň. 

NPEL krátkodobý je stanovený na predchádzanie škodlivým zdravotným účinkom alebo iným neočakávaným účinkom (napr. dráždivým, žieravým, 
narkotickým, obťažujúcim, ovplyvňujúcim činnosť srdca a schopnosť sebazáchovy)spôsobeným krátkodobými opakovanými vrcholovými expozíciami, 

ktoré nie sú dostatočne kontrolované uplatňovaním osemhodinového priemerného limitu.  

NPEL krátkodobý predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných počas 15-minútového referenčného 
času, ktorému môžu byť zamestnanci exponovaní kedykoľvek v priebehu pracovnej zmeny (maximálne 4-krát za zmenu a len pri látkach so systémovým 

účinkom). NPEL krátkodobý nie je stropný limit ani nezávislý limit, je komplementárnou súčasťou osemhodinového priemerného limitu. Pre chemické 

faktory, pre ktoré je stanovený priemerný aj krátkodobý limit, musia byť dodržané obidve hodnoty. Pre chemické faktory s výraznými akútnymi 
dráždivými účinkami je stanovený len krátkodobý NPEL, aby boli zohľadnené zdravotné účinky vznikajúce z krátkodobej expozície. 
*
K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou 

Glycerol: 
MEL (UK): 10 mg/m3, OES (UK): 10 mg/m3, TLV (US): 10 mg/m3 
8.2 Kontroly expozície: 
ETYLÉNGLYKOL: 
DNEL pre pracovníkov dlhodobá expozícia cez koţu (systémové účinky): 106 mg / kg 
DNEL pre pracovníkov v rámci dlhodobej expozície vdychovaním (aktuálne): 35 mg / kg 
DNEL všeobecnej populácie, vrátane spotrebiteľov, pokiaľ ide o dlhodobé vystavenie dermálne (systémové 
účinky): 53 mg / kg 
DNEL všeobecnej populácie, vrátane spotrebiteľov,pokiaľ ide o dlhodobé vystavenie inhalačne(aktuálne):7mg/kg 
PNEC pre sladkovodné prostredie: 10 mg / l 
PNEC pre morské prostredie: 1 mg / l 
PNEC pre ţivotné prostredie vody zmiešané: 10 mg / l 
PNEC pre sediment prostredia (sladké vody): 20,9 mg / kg 
PNEC pre pôdne prostredie: 1,53 mg / kg 
PNEC pre oblasť ţivotného prostredia ČOV: 199 mg / l 
GLYCERÍN: 
DNEL Dlhodobá inhalačná expozícia pracovník lokálny efekt 56 mg/m3 

DNEL  Dlhodobá orálna expozícia verejnosť systémový efekt 229 mg/kg 
DNEL  Dlhodobá inhalačná expozícia verejnosť lokálny efekt 33 mg/m3 

PNEC pre sladkovodné prostredie: 0,885 mg / l 
PNEC pre morské prostredie:0,885 mg / l 
PNEC pre sediment prostredia (sladké vody): 3,3mg / kg 
PNEC pre sediment prostredia (morské vody): 0,33 mg / kg 
PNEC pre pôdne prostredie: 0,141 mg / kg 
PNEC pre oblasť ţivotného prostredia ČOV: 1000 mg / l 
8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: 
Zabezpečte dostatočné vetranie/ odsávanie na pracovisku. Na pracovisku nesmú byť ľahko zápalné látky a iné 
nebezpečné zdroje poţiaru. Musia byť k dispozícii hasiace   prístroje. Nevyhnutné je pouţívanie osobných 
ochranných pracovných pomôcok (napr.: gumových rukavíc.) 
8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia: 
Je nutné dodrţiavať  všetky základné  hygienické pravidlá, ruky dôkladne umyť vodou, mydlom a ošetriť 
regeneračným krémom. Čistenie pracovných odevov zabezpečuje zamestnávateľ s príslušnou chemickou 
čistiarňou. 
a.) Ochrana dýchacích ciest 
nie je potrebná, pri práci je dôleţité zabezpečiť dostatočné vetranie. 
b.) Ochrana rúk: 
pouţívajú sa ochranné rukavice z materiálu NITRIL s dobou prieniku 480 minút, ktorý je odolný proti účinkom 
etylénglykolu, hrúbka materiálu 0,6 – 0,8 mm  
c.) Ochrana zraku: 
sa pouţívajú tesne priliehajúce okuliare, odolné  chemikáliám,  ochranný  štít. 
d.) Ochrana koţe: 
na ochranu celého tela keprový pracovný ochranný oblek, antistatická obuv, plátenná alebo pogumovaná 
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zástera. 
8.2.3 Kontrola environmentálnej expozície:- 

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
9.1 Všeobecné informácie: 
Vzhľad: 
Zápach: 
9.2 Dôleţité zdravotné, bezpečnostné 
a environmentálne informácie: 
pH:  
Teplota varu/destilačný rozsah: 
Teplota vzplanutia: 
Horľavosť (tuhá látka, plyn): 
Výbušné vlastnosti: dolná hranica 
                                   horná hranica 
Oxidačné vlastnosti: 
Tlak pár: 
Relatívna hustota: 
Hustota pri 20°C: 
Rozpustnosť: 
Rozpustnosť vo vode: 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda 
Viskozita: 
Hustota pár: 
Rýchlosť odparovania: 
 
9.3 Ďalšie informácie: 
Bod tuhnutia 1:1 

 

Kvapalina, číra, ruţová 
Po surovinách 
 
 

/pri 20oC /   7,0 - 9,0     po nariedení s vodou 1: 2 
171°C 
123,5°C 
Horľavá kvapalina IV. triedy 
3,2% obj. 
53% obj. 
reaguje s kyslíkom a oxidovadlami. 
0,08 hPa/20°C 
- 

1,120 – 1,140  g/cm3 

- 
vo vode neobmedzene  rozpustný 
log Pow -1,36(etylénglykol) 
nestanovená 
nestanovená 
nestanovená 
 
 
-36°C 

ODDIEL: 10. STABILITA A REAKTIVITA 
10.1.Reaktivita: 

Neboli zistené ţiadne konkrétne riziká vyplývajúce z reaktivity výrobku.  
10.2.Chemická stabilita: 
Pri predpísanom pouţití stabilná kvapalina. 
10.3 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 
Kontakt so zdrojmi ohňa a tepla, atmosférická vlhkosť. 
10.4 Moţnosť nebezpečných reakcií: 
Tento výrobok vzplanul pri kontakte s oxidom chrómovým, manganistanom draselným, peroxidom sodíka pri 
izbovej teplote, s dvojchrómanom amónnym, chlorečnanom strieborným, dusičnanom uranylu pri 100°C. 
10.5 Nekompatibilné materiály: 
Reaguje s okysličovadlami. Silné kyseliny: kyselina chlorsulfónová, kyselina sírová, kyselina chloristá. Silné 
zásady: hydroxid sodný. Dimetyl-tereftalátu, sulfid fosforečný, silné oxidačné činidlá. 
10.5 Nebezpečné produkty rozkladu: 

Pri predpísanom skladovaní ţiadne. 
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ODDIEL 11:TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
11.1. Toxikologické testy pre zmes:  
Údaje vychádzajú z testov pre podobné zmesi. 
11.2. Toxikologické  údaje  uvádzané  v   tomto  bode  sú  literárne, stanovené pre etylénglykol (1,2 
etándiol), hlavnú zloţku zmesi  
Produkt obsahuje etylénglykol (EG). Toxicita EG pri inhalácii alebo pri kontakte s pokoţkou pri izbovej teplote je 
povaţovaná za miernu. Odhadovaná smrteľná dávka orálne pre dospelého človeka je okolo 100 cm3. 
Etylénglykol sa oxiduje na kyselinu šťaveľovú (oxalovou), čo môţe spôsobiť ukladanie kryštálov šťavelanu 
vápenatého v mozgu alebo obličkách. Počiatočné príznaky otravy EG môţu pripomínať intoxikáciu alkoholom 
(etanolom). Neskôr sa môţu u postihnutého prejaviť nevoľnosť, vracanie, slabosť, bolesti brucha a svalov, 
ťaţkosti pri dýchaní a zníţený výdaj moču. Pri zahriatí EG nad bod varu vody sa tvoria páry, u ktorých bolo 
zaznamenané, ţe spôsobujú bezvedomia, zvýšenie počtu lymfocytov a rýchle trhavé pohyby očí u osôb 
vystavených ich chronickému pôsobeniu. Pri orálnom podaní EG ťarchavým potkanom a myšiam došlo k 
zvýšeniu fetálnej mortality a početnosti defektov po narodení. Niektoré z týchto účinkov sa vyskytujú uţ pri 
dávkach, ktoré nemajú toxický účinok na matky. Nie sú nám známe informácie, ţe by EG vykazoval reprodukčnú 
toxicitu u človeka. Pokusy na zvieratách (literárne). 
RoDL (potkan) – perorálna smrtiaca dávka    = 5,84 g/kg 
VoDL (morča)  - perorálna smrtiaca dávka    = 6,61 g/kg 
MsDL (myš)    - subkutálna smrtiaca dávka   = 2,78 g/kg 
Smrtiaca perorálna dávka pre človeka je Ho DL50 1,5 g/kg. 

Akútna orálna toxicita:  
LD50 potkan 7712 mg/kg 
Akútna inhalačná toxicita: 
LC50 potkan 6 hod.>2,5 mg/l/6 hod 
Akútna dermálna toxicita: 
LD50myš >3500 mg/kg 
Dráţdivosť: koţa králik – mierne dráţdivý Draizov test (IUCLID Data Shet), človek – nedráţdivý 
                   Oči králik - mierne dráţdivý Draizov test (IUCLID Data Shet), človek – nedráţdivý 
Senzibilita: Človek (Patch - test)- nie 
Toxicita po opakovaných dávkach: NOAEL 71 – 85 mg/kg, LOAEL 180 – 185 mg/kg (potkan inhalačne samce 
aj samičky 2,6 a 16 týţdňov – IUCLID Data Shet).  
NOAEL 1250 mg/kg, LOAEL 2500 mg/kg (potkan orálne, 13 týţdňov IUCLID Data Shet)  
Genetická toxicita: Amesov test – negatívny (IUCLID Data Shet) 
Etylénglykol  je  nebezpečný  pri  náhodnom  poţití  a pri vniknutí do očí. Ako aerosól má  nebezpečné účinky na 
oči a pri vdychovaní pôsobí ako pri poţití. Pokoţkou sa vstrebáva málo. Pary etylénglykolu  sú nebezpečné, 
pôsobia narkoticky. 
Karcinogenita: 
Testy na myšiach: 
NOAEL (bez stanovenia LOAEL): 1000 mg/deň 
NOAEL pre karcinogenitu (na základe histopatológie pečene), na úrovni 1500 mg / kg / deň a LOAEL hodnotu 
3.000 mg / kg / deň 
Teratogenita: negatív. Štúdie na myšiach a potkanoch prostredníctvom inhalácie aerosólov NOAEC pre samice 

150mg/m3; NOEL pre samice 1500 mg/kg/deň a pre potomstvo 150 mg/kg/deň 
V období organogenézy neboli pozorované toxické účinky na potomstvo, bez známok toxicity u matiek v 
dávkach 500 a 1500 mg / kg. 
Toxicita pre cieľový orgán opakovaná expozícia: v údajoch harmonizovanej klasifikácie etylénglykol nebol 

klasifikovaný ako STOT RE2, ale výsledky testov poukazujú na moţnosť takejto toxicity po expozícii orálnou 
cestou. Cieľovým orgánom sú obličky. 
Štúdie na potkanoch (samice aj samce), kde táto látka bola podávaná sondou do ţalúdka v dávke 220, 660 a 
2000 mg / kg počas 33 dní. Denné podávanie látky spôsobuje účinky na obličky pokusných zvierat. Táto zmena 
bola predmetom série biochemických analýz zloţenia moču. Okrem iného, ako samce tak aj samice vykazovali 
významný nárast v mnoţstve vylučovaného šťavelanu v moči. Mikroskopické vyšetrenie odhalilo prítomnosť 
kryštálov šťavelanu vápenatého. Hmotnosť obličiek samcov a samíc bola mierne rastúca. Histopatologické 

vyšetrenie odhalilo kryštály šťavelanu v renálnych tubuloch a obličkových panvičkách močového mechúra, 
tubulopatiu, poruchy obličkových panvičiek, epiteliálnu hyperpláziu. NOAEL sa nedá jednoznačne určiť, 
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pravdepodobne je 220 mg / kg. 
Glycerol: akútná orálna toxicita LD50 12600 mg/kg (potkan) 
Akútna inhalačná toxicita – nie sú k dispozícii relevantné dáta 
Akútna dermálna toxicita – LD0 >18700 mg/kg (králik) 
Dráţdivosť: koţa králik – negat., oči králik – negat. 
Senzibilita: negat. 
POZNÁMKA: Klasifikácia zmesi ako toxickej pre reprodukciu (R63/H361d) bola vykonaná na základe prítomnosti 
sodium 2-etylhexanoate v mnoţstve väčšom ako 1% (Výnos MH SR č.3 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných poţiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí, Príloha č.6). 



 
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 

VYPRACOVANÉ PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 a 453/2010 

Dátum vydania :  27.5.2013                                                                                                   
Dátum revízie   : 10.1.2014 
Názov výrobku : POLAR F nemrznúca zmes do chladiacich systémov 

 

 

9/13 

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
12.1 Ekotoxicita: 
Ekologické vlastnosti na zmes neboli stanovené. Nasledujúce údaje sú pre etylénglykol a glycerol hlavné zloţky 
zmesi. 
12.2 Mobilita: 
Pre etylénglykol bola stanovená hodnota Koc (koeficient pôdnej sorpcie) =4, čo naznačuje vysokú mobilitu v 
pôde 
12.3 Stálosť a odbúrateľnosť: 
Ľahko podlieha biodegradácii vo vodnom prostredí i v pôde. Ţiadne údaje o hydrolýze 
Látka, rovnako ako ostatné étery, a glykoly je povaţovaná za stabilnú v procese hydrolýzy a ľahko biologicky 
rozloţiteľnú. Biologická odbúrateľnosť potvrdená testami v hodnotení chemickej bezpečnosti je 90 - 100% po 10 
dňoch (test DOC) a v súlade s OECD kritériami je uznávaná ako látka náchylná k biodegradácii. Vo vzduchu, po 
odparení, látka sa rozkladá pomaly (v závislosti na nepriamych fotodegradačných procesov) interagujúca s 
voľnými radikálmi (DT50 je asi 46,3 hodiny). 
Glycerol: BOD5=700 mgO2/l, COD 1160 mg/g substanci, TOC =94% /24 hod (REACH Dossiers) 

12.4 Bioakumulačný potenciál: 
Meraná hodnota BCF (biokoncentračný faktor) sa pohybuje v rozmedzí 0,21 aţ 0,61, čo naznačuje, ţe sa 
nebude biokoncentrovať vo vodných organizmoch. 
Glycerol nie je bioakumulatívny- hodnota log Pow=-2,6 
12.5 Výsledky posúdenia PBT: - 
12.6 Iné nepriaznivé účinky: 
Toxicita vo vodnom prostredí:  

Etylénglykol LC 50 Carassius auratus >5000 mg/l/24 hod 
                   LC 50 Pimephales promelas 72860 mg/l/96 hod 
                   LC 50 Poecilia reticulata 49 300 ppm/7 dní   
Dafnie: Daphnia magna : EC50/48h: 13900 - 57600 mg/l 
Riasy: Pseudokirchnerella subcapitata EC50 (96 h): 6500 - 13000 mg/l 
Chronická toxicita pre vodné prostredie: 
ryby Pimephales promelas NOEC (7 d): 15380 mg/l 
Dafnie: Ceriodaphnia sp NOEC (7 d): 8590 mg/l 
Toxicita pre mikroorganizmy: 
bakterie Pseudomonas putida TTC (EC5 (16 h): > 10000 mg/l 
aktivovaného kalu ČOV: EC20 (30 min): > 1995 mg/l 
Údaje o akútnej a chronická toxicita pre vodné organizmy, naznačujú, ţe látka nepredstavuje riziko pre vodné 
prostredie a biologickú aktivitu čistiarne odpadových vôd 
Toxicita pre atmosférické prostredie 

Etylén glykol nie je uvedený v prílohe I nariadenia (ES) č 2037/2000 ako toxická látka pre ozónovú vrstvu. 
Glycerol: vodné prostredie - LC50 Carassius auratus >5000 mg/l/24 hod 
Dafnie - Daphnia magna : EC50/24h: >10 000 mg/l 
bakterie - Pseudomonas putida TTC (EC5 (16 h): > 10000 mg/l 
Chronická toxicita: Nie sú k dispozícii relevantné dáta 
Výsledky PBT a v PvB: 

Podľa hodnotenia chemickej bezpečnosti látky nespĺňa kritériá PBT a v PvB 
Iné nepriaznivé účinky: 

Informácie o ďalších škodlivých účinkov na ţivotné prostredie, schopnosť narušiť endokrinné účinky na rast 
alebo globálne otepľovanie nie sú k dispozícii  

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODNENÍ 
13.1 Zneškodnenie látky/zmesi: 
13.2 Zaradenie látky/zmesi podľa katalógu odpadov: 
Druh odpadu                               Názov                    Kategória                 Spôsoby zneškodnenia 

16 01 14 Nemrznúce kvapaliny 
obsahujúce nebezpečné látky 

N 
Nebezp. 

R1 -Vyuţitie najmä ako palivo alebo na 
získavanie energie iným spôsobom. 
D 10 - Spaľovanie na pevnine. 

Odpadové kódy sú odporúčania zaloţené na plánovanom pouţití tohto výrobku. Na základe špecifických 
podmienok pouţívateľa pre pouţívanie a likvidáciu môţu byť pridelené ďalšie odpadové kódy, podľa určitých 
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okolností. 
Nebezpečné vlastnosti odpadov: H5 škodlivosť(zákon č. 409/2006) 
Y – Kód nebezpečných odpadov: Y 6  Odpady z výroby, prípravy a pouţitia organických rozpúšťadiel 
13.3 Zaradenie rozliatej látky/zmesi podľa katalógu odpadov: 
Druh odpadu                               Názov                                    Kategória                 Spôsoby zneškodnenia 

16 01 14 Nemrznúce kvapaliny 
obsahujúce nebezpečné látky 

N 
Nebezp. 

R1 -Vyuţitie najmä ako palivo alebo na 
získavanie energie iným spôsobom. 
D 10 - Spaľovanie na pevnine. 

13.4 Zaradenie znečistených obalov: 
Druh odpadu                               Názov                                    Kategória                 Spôsoby zneškodnenia 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezp. látkami 

N - nebezpečný D 10 – Spaľovanie na pevnine 

13.5 Odkazy na právne normy: 
Súvisiace právne predpisy: 
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmenách a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška MŢP SR č. 284/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
Vyhláška MŢP SR č. 234/2001 o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Ţltého zoznamu odpadov a 
Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov poţadovaných pri preprave odpadov, v znení zmien 
a doplnkov 
Zákon č. 409/2006 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 
14. 1 Všeobecné informácie: Nepodlieha ADR preprave 
14.2 Dopravná klasifikácia: 
ADR/RID 
     UN kód                                            Trieda                        Pomenovanie                     Obalová skupina  

    
14. 3 IMGD – námorná doprava: - 
14.4. ICAO/IATA – letecká doprava: - 
14.5 Látka znečisťujúca more: - 
14.6 Ďalšie informácie - 

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
15.1Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a 
ţivotného prostredia: 
Zákon č. 67/2010 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. 
Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 o podmienkach uvedenia chemických látok 
a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 219/2003 Z.z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré moţno zneuţiť na nezákonnú výrobu 
omamných a psychotropných látok a o zmene zákona č.455/1991 zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška č. 94/2004 MV SR z 12.2.2004, ktorou sa ustanovujú technické podmienky na protipoţiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri udrţiavaní stavieb. 
Vyhláška č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipoţiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní 
horľavých kvapalín, ťaţkých vykurovacích olejov a rastlinných a ţivočíšnych tukov 
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom Nariadenie vlády SR č. 356/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom. 
Vyhláška MH SR č. 275/2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam 
vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a pouţívanie je 
obmedzené alebo zakázané, v znení vyhlášky č. 180/2003 Z.z. 
Vyhláška č. 101/2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR č. 349/2003, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona č. 219/2003 Z.z. 
Výnos MH SR č. 2/2005 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, 
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hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (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 
Ţelezničný prepravný poriadok ŢPP/N  a doplňujúce ustanovenia a prílohy k nemu. 
Európska dohoda  o medzinárodnej cestnej  preprave nebezpečných vecí. 
Nariadenie vlády SR č.300/2007 ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 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, 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 
Nariadenie (ES) č. 552/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII. 
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) 
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 196/2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií 
NARIADENIE VLÁDY SR č.471/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z. 
Obmedzenia v zmysle prílohy XVII, Nariadenia (ES) č. 552/2009 k nariadeniu EP 1907/2006: 
Riziká: nebezpečná látka. 
Obmedzenia podľa prílohy XVII, bodu: 3. 
Obmedzenia podľa bodu 3: 
1. Nesmú byť pouţité: 
-v dekoratívnych výrobkoch určených na vytváranie svetla alebo farebných efektov na základe rozdielnych fáz, 
napríklad v dekoratívnych lampách a popolníkoch, 
-v trikových a ţartovných predmetoch,  
-v hrách pre jedného alebo viacerých účastníkov ani v ţiadnom výrobku určenom na tento účel, a to ani v 
prípade, ţe sa tento vyznačuje dekoratívnymi prvkami. 
2. Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh. 
3. Nesmú sa uviesť na trh v prípade, ţe obsahujú farbivo, pokiaľ sa to nevyţaduje na daňové účely, 
ani arómu, ani oboje, ak: 
-hrozí nebezpečenstvo ich vdýchnutia a sú označené R65 alebo H304 a 
-môţu byť pouţité ako náplň do dekoratívnych svietidiel a 
-sú zabalené v krabiciach s kapacitou do 15 litrov. 
4. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, 
balenia a označovania látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením daného výrobku na trh zabezpečiť, 
aby bolo balenie látok a zmesí uvedených v odseku 3, v prípade, ţe sa majú pouţívať ako lampy, 
označené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne takto: 
„Lampy plnené touto kvapalinou uchovávajte mimo dosahu detí.“ 
SK L 164/10 Úradný vestník Európskej únie 26.6.2009. 
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: nevykonané 
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ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 
16.1 Zoznam R – viet a S viet a H a P upozornení z bodu 2 a 3: 
R 22 -  Škodlivý po poţití. 
S 2 - Uchovávajte mimo dosahu detí.  
S 46 -  Pri poţití vyhľadajte okamţite lekársku  pomoc a ukáţte túto nádobu alebo jej označenie. 
H302: škodlivý po poţití 
H373: Môţe spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii  
H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. 
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí 
P201: Pred pouţitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi 
P202: Nepouţívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. 
P264: Po manipulácii starostlivo umyte ruky 
P270: Pri pouţívaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P281: Pouţívajte predpísané osobné ochranné prostriedky. 
P301+312: PO POŢITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamţite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 
P308+P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P314: Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P330: Vypláchnite ústa. 
P405: Uchovávajte uzamknuté 
P501: Zneškodnite obsah/nádobu do kontajneru na odpad. 
16.2 Odporúčania na odbornú prípravu: 
Pracovníci, ktorí s výrobkom pracujú  pravidelne a noví pracovníci musia absolvovať školenia a musia  
prechádzať úvodným školením o rizikách a  prevencii a ako sa majú správať, aby neohrozili seba a iných. 
Rozsah a cyklus školenia určujú regionálne predpisy o nebezpečných látkach.     
16.3 Odporúčané obmedzenia z hľadiska pouţitia: 
V karte bezpečnostných údajov sú uvedené údaje, ktoré boli k dispozícii  ku  dňu spracovania  tohto dokumentu.   
Údaje  nenahrádzajú kvalitatívnu  špecifikáciu výrobku. Vzťahujú sa na konkrétny výrobok a nemusia platiť uţ pri 
ďalšom jeho zmiešaní s inými látkami. Odberateľ by sa mal sám  presvedčiť  o tom,  či  všetky  tieto údaje sú 
totoţné s regionálnymi a právnymi a inými normatívnymi   dokumentmi a či sú vhodné a úplné pre jeho pouţitie. 
16.4 Zdroje údajov: 
Poţiarne  a bezpečnostné technické hodnoty nebezpečných  látok - autorský  kolektív DR. rer. nat. Hans - Dieter 
Stenleiter . 
Prehľad priemyslovej toxikológie. Organické  látky , autor Ing. MUDr. Jozef Marhold CSc. 
Buchancová, J. a kol: Pracovné lekárstvo a toxikológia; Vohlídal, Julák, Štulík: Chemické a analytické tabuľky 
IUCLID Data Shet 
IUPAC   
OECD SIDS 
ESIS 
REACH Dossiers 
16.5 Ďalšie informácie: Pouţité skratky: 
ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 
BCF – biokoncentračný faktor, pomer koncentrácie skúšobnej látky v skúšanej rybe ku koncentrácii skúšobnej 
vody v rovnováţnom stave 
BMH – biologická medzná hodnota 
BOD - Biologická spotreba kyslíka (BSK) 
CAS - Chemical Abstracts Registry Service 
COD – Chemická spotreba kyslíka (CHSK) 
DNEL - Derived no-effect level - odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k ţiadnym účinkom 

EC – EINECS - Európsky zoznam existujúcich komerčných (chemických) látok 
IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) = Koncentrácia bezprostredne ohrozujúca ţivot alebo 
IUCLID- International Uniform ChemicaL Information Database – aplikácia určená na zhromaţďovanie, 
spravovanie a výmenu informácií o nebezpečných vlastnostiach chemických látok. 
IUPAC- The International Union of Pure and Applied Chemistry- Medzinárodný zväz pre čistú a aplikovanú 
chémiu 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=IUAPC&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=IUAPC&action=edit&redlink=1
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KBÚ - Karta bezpečnostných údajov       
LC50 (stredná letálna koncentrácia) - koncentrácia účinnej látky alebo významnej látky, ktorá spôsobí za 
definovaný čas po expozícii uhynutie 50% testovanej populácie zvierat. Hodnota LC50 sa udáva ako hmotnosť 
účinnej látky alebo významnej látky v štandardnom objeme prostredia (miligramy na liter) 
LD50 – letálna dávka, mnoţstvo látky, ktoré spôsobí smrť u 50% pokusných zvierat zo sledovaného súboru, 
ktorým bola látka podávaná za presne určených podmienok. 
LOAEL (Lowest Observed Advers Effect Level) - najniţšia hladina pozorovaného nepriaznivého účinku 
LOEC - Najniţšia koncentrácia pozorovaného účinku 
LOEL - Najniţšia hladina pozorovaného účinku  
NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) - hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku 
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Concentration) 
NOEL (No Observed Effect Level) - hladina bez pozorovaného účinku 
NPEL – najvyšší prípustný expozičný limit 
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development - Organizácia pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj 
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne a toxické 

PNEC – Predicted No Effect Concentration -predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k ţiadnym  

účinkom 

Z.z. - Zbierka zákonov        
zdravie. 
REVÍZIA: celého formátu KBU vzhľadom k Nariadeniu č.453/2010, doplnenie údajov v bode 1,5, 8 a 14. 
16.6 Spracovateľ:   ELASTIK spol. s.r.o. Odbor riadenia kvality 

 


