
IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

2. Kód odpadu: 18 01 10

3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:
tuhý, tekutý, kusový odpad s obsahom ťažkých kovov - Hg (ortuť)

4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

HP 6 Akútna toxicita
HP 14 Ekotoxický

5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: 

R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: 
Vznik požiaru okamžite hlásiť na čísle 150 alebo 112.

6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: 
V prípade nehody zabrániť úniku do životného prostredia. Mechanicky odstrániť, zvyšok absorbovať do absorbčného materiálu (vapex,piliny,
piesok). Zozbierať do vhodnej nádoby na odpad. Zabezpečiť zneškodnenie/zhodnotenie v oprávnenej spoločnosti.

6.2. Vhodné hasiace prostriedky: 
Používajú sa výlučne hasiace médiá, ktoré sú kompatibilné s materiálom v okolí. Odporúčané hasiace prístroje: Hasiaca pena a prášok, CO2. Pri
požiari sa môžu uvoľňovať SOx a CO.

6.3. Prvá pomoc: 
Inhalácia: Vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch . Vyhľadať lekára. Požitie: Postihnutému treba vypláchnuť ústa vodou a vypiť veľké množstvo
vody. Vyhľadať lekársku pomoc. Kontakt s pokožkou: odstrániť odev, poumývať veľkým množstvom vody a mydlom, ošetriť regeneračným krémom
a vyhľadať lekára. Kontakt s očami: Oči vypláchnuť veľkým množstvom vody 10 min, vyhľadať lekára.

7. Ďalšie údaje:
Pri odstraňovaní úniku NO sú pracovníci povinní dodržiavať technické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy pre tieto činnosti a používať vhodné
osobné ochranné prostriedky. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť.

Y29 - Ortuť, zlúčeniny ortuti

8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
ISG | DRS, spol. s r.o., Golianova 27, 91101 Trenčín Telefón: 032/7434916 

E-mail: isgdent@isgdent.com

9. Spracoval:
Meno a priezvisko: Oliver Pástor 

Adresa organizácie: ISG | DRS, spol. s r.o., Areál Agropodniku, a.s. Trnava, 91306
Trenčianske Bohuslavice 

Dátum: 09.05.2019

Telefón: 032/7434916 

E-mail: isgdent@isgdent.com

Oliver Pástor....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky

Vytvorené aplikáciou ELO.sk od spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o., ktorá nezodpovedá za obsah dokumentu.
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