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* 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: MFiX  Roof Adhesives & Sealant 280ml transparent
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelel azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt
felhasználásai
Nincs adat

· Anyag/készítmény használata Tömítszer
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:

Balker Kft.
2360 Gyal, Aradi u.4.
TEL/Fax : +36-1/290-0763
E-mail: info@balker.hu
Web: www.balker.hu

· Információt nyújtó terület: info@balker.hu
· 1.4 Sürgsségi telefonszám:

Segélyhívószám: 112
ETTSZ zöldszám: 06-80/201199

* 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

GHS07

Skin Sens. 1 H317 Allergiás brreakciót válthat ki.
STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézésérl és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

· Veszélyt jelz piktogramok

GHS07

· Figyelmeztetés Figyelem
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:

Butil-acetát
Szénhidrogének, C9-telítetlen, polimerizált

· Figyelmeztet mondatok
H317 Allergiás brreakciót válthat ki.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P102 Gyermekektl elzárva tartandó.
P261 Kerülje a gzök belélegzését.
P280 Védkeszty/védruha/szemvéd/arcvéd használata kötelez.
P303+P361+P353 HA BRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

A brt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P403+P233 Jól szellz helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

(folytatás a 2. oldalon)
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· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétld expozíció a br kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

* 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevkre vonatkozó információk
· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:

CAS: 64742-47-8
EINECS: 265-149-8
Reg.nr.: 01-2119484819-18-XXXX

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnypárlat; Kerozin
- nem meghatározott ;  [Ásványolaj  f rakció katal i t ikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Fként
C9-C16 szénatomszámú szénhidrogénekbl áll, hozzávetleges
forráspont-tartománya: 150°C-290°C (302°F-554°F).]

 Asp. Tox. 1, H304

<22,1%

CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX

Butil-acetát
 Flam. Liq. 2, H225;  STOT SE 3, H336

<21,1%

CAS: 71302-83-5
Reg.nr.: 01-2119555292-40-XXXX

Szénhidrogének, C9-telítetlen, polimerizált
 Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

<4,1%

· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

* 4. SZAKASZ: Elssegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elssegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegrl; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Brrel való érintkezés után:

Mossa le b mennyiség vízzel vagy szappanos vízzel Rosszullét esetén kérjen orvosi segítséget (ha
lehetséges, akkor mutassa meg a címkét).

· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok
esetén kérjünk orvosi tanácsot.

· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Fejfájás.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nincs adat.

* 5. SZAKASZ: Tzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelel tzoltószerek:

CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékbl származó különleges veszélyek

Robbanásveszélyes gáz-leveg keveréket hozhat létre.
Tzeset során felszabadulhat:
Szénmonoxid (CO).

· 5.3 Tzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védfelszerelés:

Viseljünk teljes védöltözetet.
Hordjunk környezeti levegtl független védálarcot.

· További adatok A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral htsük.
 HU 
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* 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védeszközök és vészhelyzeti eljárások

Gondoskodjunk kielégít mérték szellzésrl.
Tartsuk távol a tzforrásokat.

· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne hagyjuk bekerülni a csatornába / felszíni vizekbe / talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Folyadékot megköt anyaggal (homok, kovaföld, savmegköt anyag, univerzális megköt anyag) itassuk fel.
Gondoskodjunk megfelel szellztetésrl.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.

* 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel szellzésrl és elszívásról.
H és közvetlen napsugárzás ellen védjük.
Gondoskodjunk a talaj közelében a helyiség megfelel szellzésérl (a gzök nehezebbek, mint a leveg).

· Tz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltdés ellen.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:

Hvös helyen tároljuk:
Csak eredeti hordóban tároljuk.

· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:

Tárolja 5°C és 25°C közötti hmérsékleten.
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.

· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nincs adat.

* 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a mszakai berendezés kialakításához:

További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képez határértékekkel:

CAS: 123-86-4 Butil-acetát
TLV CK-érték: 950 mg/m3

AK-érték: 950 mg/m3

· DNEL(-ek)
CAS: 123-86-4 Butil-acetát
Szájon át DNEL 2 mg/kg/day (fogyasztók)
Börön át DNEL 6 mg/kg/day (fogyasztók)

11 mg/kg/day (munkás)
Belégzésnél DNEL 35,7 mg/m3 (fogyasztók)

300 mg/m3 (munkás)
CAS: 71302-83-5 Szénhidrogének, C9-telítetlen, polimerizált
Szájon át DNEL 0,33 mg/kg/day (fogyasztók)
Börön át DNEL 1,67 mg/kg/day (fogyasztók)

4,7 mg/kg/day (munkás)
Belégzésnél DNEL 0,58 mg/m3 (fogyasztók)

(folytatás a 4. oldalon)
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3,3 mg/m3 (munkás)
· PNEC (-ek)

CAS: 123-86-4 Butil-acetát
édesvízi 0,18 mg/l (Aquatic Organisms)
tengervízben 0,018 mg/l (Aquatic Organisms)
édesvízi üledék 0,981 mg/kg (Aquatic Organisms)
tengervízben üledék 0,098 mg/kg (Aquatic Organisms)
talaj 0,09 mg/kg (Terrestrial Organism)
CAS: 71302-83-5 Szénhidrogének, C9-telítetlen, polimerizált
édesvízi 0,0258 mg/l (Aquatic Organisms)
tengervízben 0,00258 mg/l (Aquatic Organisms)
édesvízi üledék 1.960 mg/kg (Aquatic Organisms)
tengervízben üledék 196 mg/kg (Aquatic Organisms)
talaj 391 mg/kg (Terrestrial Organism)

· Biológiai expozíciós mutatók megengedhet határértékei Nem biológiai meghatározott keretet.
· Pótlólagos információk: Lásd 25/2000  Eüm rendelet
· 8.2 Az expozíció ellenrzése
· Személyes védfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Munkahelyi szünetek eltt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Kerüljük a szemmel és brrel való érintkezést.
Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.

· Légzésvédelem: Szükségtelen a jó szellzés.
· Kézvédelem:

Védkeszty.

DIN EN 374
Védkeszty vagy kézvéd krém.

· Kesztyanyag
Pilietilén kesztyk.
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata eltt vízoldékony brvéd szert (zsírmentes
rétegképzt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent,
a keszty anyagának tartóssága elre nem számítható ki, ezért a használat eltt ezt ellenrizni kell.
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,020 mm.

· Áthatolási id a kesztyanyagon
Rövid ideig tartó érintkezés  10 min
A pontos behatolási idt a keszty gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

· Szemvédelem:

Védszemüveg.

EN 166
· Testvédelem: Védruházat.
· Környezeti expozíció korlátozása és ellenrzése

A 8. pont alatti elírások átlagosnak tekinthet körülmények között, szakszeren végzett tevékenységre és
rendeltetésszer felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettl eltér viszonyok vagy rendkívüli
körülmények közöt történik a munkavégzés, a további szükséges teendkrl és az egyéni védeszközökkel
kapcsolatban szakért bevonásával ajánlott dönteni.

 HU 
(folytatás az 5. oldalon)
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* 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvet fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Küls jellemzk:

Forma: Pasztaszer anyag
Szín: Különböz szín; színezés szerint

· Szag: Gyenge, jellemz
· Állapotváltozás

Olvadáspont/fagyáspont: Nincs meghatározva
Kezd forráspont és forrásponttartomány: Nincs meghatározva

· Lobbanáspont: Nem alkalmazható
· Robbanásveszélyesség: Az anyag  nem robbanásveszé lyes ,  azonban

robbanásveszélyes gzök és leveg keverékének
képzdése lehetséges.

· Robbanási határok:
Alsó: Nincs meghatározva
Fels: Nincs meghatározva

· Gznyomás: Nem alkalmazható
· Srség: Nincs meghatározva
· Oldhatóság/keverhetség az alábbiakkal:

Víz: Oldhatatlan
· Viszkozitás:

dinamikai: Nincs meghatározva
· 9.2 Egyéb információk Nincs adat

* 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülend feltételek: Rendeltetésszer használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetsége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülend körülmények Tartsa távol htl, szikrától, gyújtóforrástól és statikus elektromosságtól.
· 10.5 Nem összeférhet anyagok:

Ers oxidánsok.
Ers savak és lúgok.

· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

CAS: 71302-83-5 Szénhidrogének, C9-telítetlen, polimerizált
Szájon át LD50 > 2000 mg/kg (patkány) (OECD 423)
Börön át LD50 > 2000 mg/kg (patkány) (OECD 402)
Belégzésnél LC50 > 5 mg/l (patkány) (OECD 403)
CAS: 123-86-4 Butil-acetát
Szájon át LD50 10760 mg/kg (patkány) (OECD 423)
Börön át LD50 > 14000 mg/kg (nyúl) (OECD 402)
Belégzésnél LC50 23,4 mg/l (patkány) (OECD 403)

(folytatás a 6. oldalon)
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· Primer ingerhatás:
· Brkorrózió/brirritáció Allergiás reakciót válthat ki.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzszervi vagy brszenzibilizáció

Allergiás brreakciót válthat ki.
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkelt hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétld expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:

CAS: 71302-83-5 Szénhidrogének, C9-telítetlen, polimerizált
EC50 54 mg/l / 48 h (Vízibolha)

>100 mg/l / 72 h (Alga)
LC50 25,8 mg/l / 96 h (Hal)
CAS: 123-86-4 Butil-acetát
EC50 44 mg/l (Vízibolha)
LC50 18 mg/l (Hal)

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Nincs adat.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség Nincs adat.
· 12.4 A talajban való mobilitás Nincs adat.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:

Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások Nincs adat.

* 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:

Nem keverhet hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
Ne hagyjuk bekerülni a felszíni vizekbe / talajvízbe.
Tárolja a helyi/országos biztonsági elírásoknak megfelelen.
A hulladék katalógusban található kód hozzárendelése attól az iparágtól függ, melyben a felhasználó
tevékenykedik, továbbá a hulladéktermel és az illetékes környezetvédelmi szervezet megállapodásától.
A hulladék összetevjeként az anyag/keverék határozza meg a HP veszélyességi kategóriát. 5

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás:

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben és a
225/2015 (VII.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005 (XII. 25.) Korm.
rendelet] és a 185/2012 KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM rendelet] foglaltak szerint.
Termék: Veszélyes hulladékként ártalmatlanítandó.

 HU 
(folytatás a 7. oldalon)
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* 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA Érvénytelen
· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel szállítási megnevezés
· ADR Érvénytelen

Gyúlékony folyadékony anyagok
· ADN, IMDG, IATA Érvénytelen
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· osztály Érvénytelen
· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen
· 14.5 Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható
· 14.6 A felhasználót érint különleges
óvintézkedések Nem alkalmazható

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és
az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· UN "Model Regulation": UN-, -

* 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi elírások/jogszabályok

· Országos elírások:
HU
a) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE
(2006. december 18.)
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérl, engedélyezésérl és korlátozásáról (REACH), az
Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül
helyezésérl
b) Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézésérl és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezésérl, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
c) Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
d) Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:
2000. évi XXV. törvény
a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv.; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.]
és vonatkozó rendeletei:
44/2000 (XII. 27.)
EüM rendelet
[módosítja: 33/2004 (IV. 26.) EszCsM; 60/2005 (XII. 20.) EüM
r.; 3/2006 (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.;
26/2007
(VI. 7.) EüM r.]
e) 225/2015
Korm. rendelet
Korm. r.; 313/2005 (XII. 25.) Korm. r.]
KöM rendelet
72/2013 VM [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]
d) Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:
220/2004 (VII. 21.)
Korm. rendelet
Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]
e) Munkavédelemre vonatkozó eloírások:
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrol, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei
f) Lásd 25/2000 Eüm rendelet

(folytatás a 8. oldalon)
 HU 
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51.0

· Különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) REACH szerint, 57. cikk
egyik alkotóanyag sincs listázva

· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

* 16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerzdéses jogviszonyt.
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a
2000. évi XXV. törvény
a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és
módosítása a 33/2004.
(V.26.)  ESZCSM  rendelet  (a  veszélyes  anyagokkal  és  a  veszélyes  készítményekkel  kapcsolatos  egyes
 eljárások,  illetve
tevékenységek részletes szabályairól) elírásainak.

· Lényeges mondatok
H225 Fokozottan tzveszélyes folyadék és gz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317 Allergiás brreakciót válthat ki.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· Az alkalmazás javasolt korlátozása Információk a ragasztóanyagra vonatkozó mszaki adatlapon.
· Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Tzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Skin Sens. 1: Brszenzibilizáció – 1. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória
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