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1  ODDIEL: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLO ČNOSTI /PODNIKU 
 

1.1 Identifikátor produktu: SHERON Čistič skiel 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:  

Relevantné identifikované použitia: Čistiaci prostriedok na sklenené a keramické povrchy. 
Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Zmes môže byť použitá len na účely ustanovené v návode na 
použitie. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: 
Dodávateľ/osoba zodpovedná za uvedenie na trh: DF Partner s.r.o., organizačná zložka 

zahraničnej osoby 
Odborov 245/9  
017 01 Považská Bystrica 
IČO: 36121037 
Telefón: +421-42-4260256 

Fax: +421-42-4260257 
Emailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: 

ekotox@ekotox.sk 
 

1.4  Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum 
00421-(0)2-547 741 66 

24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách 
 

2  ODDIEL: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE ČNOSTI 
 

2.1 Klasifikácia chemickej látky alebo zmesi:  
Klasifikácia podľa smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES: Zmes nie je klasifikovaná. 
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: Zmes nie je klasifikovaná. 

2.2 Prvky označovania:  
 Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] 
 Výstražné piktogramy: Nevzťahuje sa. 
 Výstražné slovo: Nevzťahuje sa. 

  Výstražné upozornenia: Nevzťahuje sa. 
 Bezpečnostné upozornenia: 
 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 
 Obsahuje: : menej ako 5% amfotérne povrchovo aktívne látky, parfum   

 
2.3 Iná nebezpečnosť: Neuvádza sa. 
 

3  ODDIEL: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
 

3.1 Látka: Neuvádza sa. 

3.2 Zmes: Zmes obsahuje nasledovné nebezpečné chemické látky: 
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Názov látky 

 
Registr.
č. EC/CAS 

číslo 

Klasifikácia Konc. 
(%) 

67/548/E
HS 

CLP 

 Tr. 
nebezp. 

kat. 
nebezp. 

Výstr. 
upoz. 

Pikt. 
a výstr.
slovo 

2propán-2-ol 

01-
2119457
558-25-
XXXX 

200-661-7/ 
67-63-0 

Horľavý 
F;R11 

Dráždivý 
Xi;R36 

R67 

Horľavá 
kvapalina 

Podráždeni
e očí 

Toxicita 
pre 

špecifický 
cieľový 
orgán - 

jednorázov
á expozícia 

Flam.Liq.2 
EyeIrrit.2 

STOTSingle
3 

H225 
H319 
H336 

GHS02 
GHS07 

Dgr 
<5 

2 2-
butoxyetanol 

01-
2119475
108-36-

0000 

203-905-0/ 
111-76-2 

Škodlivý 
Xn;R20/21

/ 
22 

Dráždivý 
Xi;R36/38 

Akútna 
toxicita 

Podráždeni
e očí 

Dráždivosť 
kože 

AcuteTox.4 
AcuteTox.4 
AcuteTox.4 
EyeIrrit.2 
SkinIrrit.2 

H332 
H312 
H302 
H319 
H315 

GHS07 
Wng 

<4 

 
  2 Látka s expozičným limitom v pracovnom prostredí 

        *Plné znenie R-viet je uvedené v bode 16. 
 

4  ODDIEL: OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 
 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci :  V prípade nejasností alebo keď symptómy pretrvávajú 
vyhľadajte lekársku pomoc a poskytnite informácie z etikety alebo tejto karty bezpečnostných 
údajov. Pri bezvedomí premiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, s mierne 
zaklonenou hlavou, uvoľnite odev a dbajte o priechodnosť dýchacích ciest. Nikdy nevyvolávajte 
zvracanie.  Ak zvracia postihnutý sám, dbajte, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov.   

Pri nadýchaní: Prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zabezpečte  
telesný a duševný pokoj. Postihnutého udržujte v teple. Pri pretrvávaní dýchacích problémov, 
dýchavičnosť alebo iné príznaky, zabezpečte lekársku pomoc. 
Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky utrite 
úplne suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou a potom umyte pokiaľ možno teplou 
vodou, pokožku dobre opláchnite. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo riedidlá. Pri silnom 
podráždení pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.   
 Pri kontakte s očami Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa. Pri násilne 
otvorených viečkach najmenej 15 minút vyplachujte čistou, pokiaľ je možné vlažnou tečúcou 
vodou. Vyhľadajte (odbornú) lekársku pomoc. 
Pri požití:  Upokojte postihnutého a umiestnite ho v teple. Ústa vypláchnite vodou (iba v 
prípade ak je postihnutý pri vedomí a nemá kŕče); nevyvolávajte zvracanie. Ak môžete 
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podajte 5 rozdrvených tabliet medicínskeho uhlia. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc 
a poskytnite informácie z etikety alebo tejto karty bezpečnostných údajov. 
 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Neuvádza sa. 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Nie sú 
potrebné. 

 

5  ODDIEL: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 

5.1 Hasiace prostriedky: 
Vhodné hasiace prostriedky: Vodná sprcha, vodná hmla, prášok, stredná alebo ťažká pena.   

Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody. 

5.2  Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: V prípade požiaru môže vznikať 
výbušná zmes plynu so vzduchom. Uzatvorené nádoby s prípravkom odstráňte, pokiaľ možno, z 
blízkosti požiaru a chlaďte ich vodou alebo ich prikryte penou. Zabráňte úniku hasiacej vody do 
pôdy, podzemnej vody alebo systému čistenia vôd. Nádoby zasiahnuté požiarom chlaďte 
vodnou sprchou. Zmes nevylievajte do kanalizácie. Zvyšky po požiari a kontaminovanú hasiacu 
vodu likvidujte ako odpad v súlade s platnou legislatívou (oddiel 13). 

5.3 Rady pre požiarnikov: Izolačný dýchací prístroj (nezávislý na okolitom vzduchu). 
 

6  ODDIEL: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO ĽNENÍ 
 

6.2 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:  
Pre iný ako pohotovostný personál: Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky 
(oddiel 8). Pre únik zo zamoreného prostredia použite masku s filtrom proti organickým 
plynom a parám. Zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Odstráňte všetky 
zdroje zapálenia. Zabráňte vstupu nepovolaným osobám. 
Pre pohotovostný personál: Neuvádza sa. 

6.3 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabráňte úniku do kanalizácie, podzemných a 
povrchových vôd. Pri úniku veľkých množstiev prípravku a najmä pri vniknutí do kanalizácie 
alebo vodného systému informujte hasičov, políciu alebo iní kompetentný (vodohospodársky) 
orgán.  

6.4 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Absorbujte materiálom absorbujúcim 
kvapaliny (napr.: piesok, štrkový piesok, silikagél, absorbenty kyselín, piliny, univerzálny 
absorbent, atď.) a uložte do nádob na odpad. Nasiaknutý absorbent v uzatvorených nádobách 
prepravte na zneškodňovanie v súlade s platnou legislatívou (oddiel 13). Zabezpečte dostatočné 
vetranie. 

6.5 Odkaz na iné oddiely: Riaďte sa oddielmi 7,8 a 13. 
 

7   ODDIEL: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
 

7.1  Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Používajte osobné ochranné pracovné 
prostriedky (oddiel 8). Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevdychujte pary/aerosóly. 
Odstráňte zdroje zapálenia. Dodržiavajte platné predpisy o bezpečnosti ochrany zdravia. 
Uchovávajte v originálnych obaloch. Dodržiavajte pokyny uvedené na etikete a na protipožiarne 
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opatrenia. Dodržiavajte základné hygienické a bezpečnostné pravidlá pri práci. Zabráňte 
kontaminácii pôdy a úniku  do povrchových a podzemných vôd a kanalizácie. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladujte v tesne 
uzatvorených originálnych obaloch na dobre vetranom mieste mimo zdrojov zapálenia. Zákaz 
fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Elektrické zariadenia v uzatvorených skladoch musia 
byť v nevýbušnom prevedení. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 
Neskladujte spoločne s alkalickými kovmi alebo oxidačnými činidlami. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. 

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia): Viď.1.2 
 

8  ODDIEL: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
 

8.1 Kontrolné parametre:  Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 
k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci pre chemické látky v zmesi sú stanovené: 

K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou. Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú kožou, môžu 
spôsobovať až smrteľné otravy, často bez varovných príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri 
látkach významných prienikom cez kožu či už v podobe kvapalín alebo pár je osobitne dôležité zabrániť kožnému 
kontaktu. 
 

Propán-2-ol (CAS:67-63-0): 
DNEL : 
Dlhodobá alebo opakovaná expozícia: pracovník, dermálne: 888 mg/kg telesná hmotnosť/deň 
Dlhodobá alebo opakovaná expozícia: pracovník, inhalačne: 500 mg/m3 

Dlhodobá alebo opakovaná expozícia: spotrebiteľ, dermálne: 319 mg/kg telesná hmotnosť/deň 
Dlhodobá alebo opakovaná expozícia: spotrebiteľ, inhalačne: 89 mg/m3 

Dlhodobá alebo opakovaná expozícia: spotrebiteľ, orálne: 26 mg/kg telesná hmotnosť/deň 
 
PNEC: 
Sladká voda:   140,9 mg/l 
Morská voda:   140,9 mg/l 
Sediment (sladká voda):  552 mg/kg 
Sediment (morská voda):  552 mg/kg 
Pôda:    28 mg/kg 

 
 2-Butoxyetanol (CAS: 111-76-2): 

 DNEL  (úroveň při které nedochází k nepříznivým účinkům): 
Krátkodobá expozícia: systémový efekt, pracovník, dermálne: 44,5 mg/kg telesná hmotnosť/deň 
Krátkodobá expozícia: systémový efekt, pracovník, inhalačne: 426 mg/m3 

Chemická látka EC CAS 

NPEL 

Poznámka 
priemerný krátkodobý 

ml.m-3 
(ppm) mg.m-3 kategória mg.m-3 

propán-2-ol 200-661-7 67-63-0 200 500 400 1000 - 

2-butoxyetanol 203-905-0 111-76-2 20 98 50 246 K 
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Krátkodobá expozícia: systémový efekt, pracovník, orálne: 13,4 mg/kg telesná hmotnosť/deň 
Krátkodobá expozícia: lokálny efekt, pracovník, inhalačne: 123 mg/m3 

Dlhodobá alebo opakovaná expozícia: systémový efekt, pracovník, dermálne:  
38 mg/kg telesná hmotnosť/deň 

Dlhodobá alebo opakovaná expozícia: systémový efekt, pracovník, inhalačne: 49 mg/m3 

Dlhodobá alebo opakovaná expozícia: systémový efekt, pracovník, orálne: 3,2 mg/kg telesná 
 hmotnosť/deň 

Krátkodobá expozícia: systémový efekt, spotrebiteľ, dermálne: 89 mg/kg telesná hmotnosť/deň 
Krátkodobá expozícia: systémový efekt, spotrebiteľ, inhalačne: 135 ppm 
Krátkodobá expozícia: lokálny efekt, spotrebiteľ, inhalačne: 50 ppm 
Dlhodobá alebo opakovaná expozícia:  
systémový efekt, spotrebiteľ, dermálne: 75 mg/kg telesná hmotnosť/deň 
Dlhodobá alebo opakovaná expozícia: systémový efekt, spotrebiteľ, inhalačne: 20 ppm 

 
PNEC  
Sladká voda:   8,8 mg/l 
Morská voda:   0,88 mg/l 
Sediment (sladká voda):  34,6 mg/kg 
Sediment (morská voda):  3,46 mg/kg 
Pôda:    2,8 mg/kg 
Čistička odpadových vôd: 463 mg/l 

 
 

8.2 Kontroly expozície:  
8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: Používajte v dobre vetraných priestoroch. 

      8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: Úplný 
súbor špecifických ochranných a preventívnych opatrení je uvedený v oddiele 7. Dodržujte 
zvyčajné preventívne bezpečnostné opatrenia pri manipulácii a chemikáliami. Pri práci nejedzte, 
nepite a nefajčite. Pri prestávke a po skončení práce si umyte ruky teplou vodou a mydlom a 
natrite reparačným krémom. Nechytajte ani netrite si oči špinavými rukami. 

          8.2.2.1 Ochrana očí/tváre:  Za normálnych podmienok nie je potrebná. Ak hrozí riziko 
zasiahnutia kvapalinou, použite uzavreté ochranné okuliare alebo tvárový štít. 

          8.2.2.2 Ochrana kože: Noste ochranný pracovný odev. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred 
ďalším použitím vyperte.   

              Ochrana rúk: Používajte ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. 
Dodržiavajte dobu prieniku stanovenú výrobcom a po jej uplynutí rukavice vymeňte. Pri 
poškodení rukavice ihneď vymeňte.   
Vhodný materiál: butylkaučuk  

 Všeobecne platí: Výber vhodných rukavíc nezávisí len od použitého materiálu ale aj od 
ostatných kvalitatívnych vlastností rukavíc, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu. 
Konečný výber vhodných rukavíc preto prispôsobte konkrétnemu spôsobu použitia 
prípravku a vhodnosť zvolených rukavíc vyskúšajte pri konkrétnej aplikácii. 
Iné: Neuvádza sa. 

  8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest Pri dobrom vetraní nie je nutná. V prípade nedostatočného 
vetrania, haváriách používajte masku s filtrom AX prípadne izolačný dýchací prístroj.          

 8.2.2.4. Tepelná nebezpečnosť: Neuvádza sa. 
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8.2.3 Kontrola environmentálnej expozície: Zabráňte úniku do spodných/povrchových vôd 
a kanalizácie.  

 

9  ODDIEL: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 
Vzhľad:  Zelená kvapalina 
Zápach: - 
Prahová hodnota zápachu: - 
pH: - 
Teplota topenia: - 
Počiatočná teplota varu a destilačný 
rozsah: 

-  

Teplota vzplanutia: - 
Rýchlosť odparovania: - 
Horľavosť (tuhá látka, plyn): - 
Horné/dolné limity horľavosti alebo 
výbušnosti: 

- 

Tlak pár: - 
Hustota: - 
Relatívna Hustota: - 
Rozpustnosť (rozpustnosti): - 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: - 
Teplota samovznietenia: - 
Teplota rozkladu: - 
Viskozita: - 
Výbušné vlastnosti: - 
Oxidačné vlastnosti: - 
ň  

9.2 Iné informácie: Neuvádza sa. 
 

10 ODDIEL: STABILITA A REAKTIVITA 
 

10.1 Reaktivita: Neuvádza sa. 
10.2 Chemická stabilita: Pri dodržaní stanovených predpisov skladovania a používania je zmes 

stabilná.  
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Pary môžu tvoriť so vzduchom výbušnú zmes. 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Zabráňte vystaveniu vysokým teplotám, otvorenému 

ohňu a zdrojom zapálenia. 

10.5 Nekompatibilné materiály: Oxidačné činidlá, alkalické kovy, silné kyseliny  a zásady. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Pri horení vzniká oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2). 

 

 

11 ODDIEL: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: 
   Látky:  
 Propan-2-ol (CAS:67-63-0): 

LD50, orálne, potkan:   >2000 mg/kg 
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LD50, dermálne, králik:   >2000 mg/kg 
poleptanie kože/podráždenie kože: králik – nie je  dráždivá 
vážne poškodenie očí/podráždenie očí: králik – dráždivá 
Senzibilizácia: Buehler test, morča – nie je senzibilizujúci 
mutagenita zárodočných buniek: Amesov test – negatívny 

   karcinogenita: Amesov test – negatívny 
   reprodukčná toxicita: Amesov test – negatívny 
 2-Butoxyetanol (CAS: 111-76-2): 
 LD50, orálne, potkan:   >200 - 2000 mg/kg 
 LD50, dermálne, potkan:   >400 - 2000 mg/kg 
 LC50, inhalačne, plyny a pary, potkan, 4h:  >2 – 20 mg/l 

poleptanie kože/podráždenie kože: králik – dráždivá 
vážne poškodenie očí/podráždenie očí: králik – dráždivá 
Senzibilizácia: Maximalizačný test, morča – nie je senzibilizujúci 

 Karcinogenita, mutagenita, a toxicita pre reprodukciu: U látky se ukázalo zvýšenie výskytu 
nádorov u určitých druhov laboratornych zvierat. Nepredpokladá sa, že by tento vplyv bol platný 
pre ľudí. Pokiaľ sa s látkami zaobchádza podľa uvedených postupov priemyslovej manipulacie, 
vystavenie by pre človeka nemalo predstavovať riziko.  
Pôsobí toxicky na plod laboratórných zvierat pri dávkach, ktoré sú toxické pre matku. U 
laboratorních zvierat nevyvoláva malformácie. Pri štúdiách laboratórnych zvierat boly 
pozorované účinky na proces rozmnožovania len v prípade dávok, ktoré na rodičov pôsobily 
silne toxicky.  
Testy mutagénnych vplyvov uskutočnené in vitro (v skúmavke) sú negatívne. Látka nebola 
mutagénna pri testoch na cicavcoch. 

 toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: U zvierat bolo zistené 
 pôsobenie na následujúce orgány: zmeny v krvnom obraze, poškodenie pečene, poškodenie 
 ladvín. 
 aspiračná nebezpečnosť: Vo vysokých koncentráciách môže zapríčiniť anestetický alebo 
 narkotický efekt. 

 Zmesi: Neuvádza sa. 
 

12 ODDIEL: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

12.1 Toxicita: 
  Akútna toxicita: 

Propán-2-ol (CAS:67-63-0): 
LC50, ryby (Leuciscus idus melanotus), 48h: >100 mg/l 
EC50, bezstavovce (Daphnia magna), 48h:   >100 mg/l 
EC50, riasy (Scenedesmus subspicatus), 72h: >100 mg/l 
 
2-Butoxyetanol (CAS: 111-76-2): 
LC50, ryby (Oncorhynchus mykiss), 96h: 1474 mg/l 
EC50, bezstavovce(Daphnia magna), 48h:   1550 mg/l 
EC50, riasy (Selenastrum capricornutum), 72h: 911 mg/l 
EC3, mikroorganizmy (Pseudomonas putida),16h:>700 mg/l 

Chronická toxicita: 
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NOEC, ryby (Brachydanio rerio), 21 dní: >100 mg/l 
NOEC, bezstavovce (Daphnia magna), 21 dní: 100 mg/l 
 

 

 
12.2 Perzistencia degradovateľnosť: Ľahko biologicky odbúrateľný. Povrchovo aktívne látky 

obsiahnuté v zmesi spĺňajú  podmienky  biologickej odbúrateľnosti podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES)  č. 648/2004  zo dňa 3. marca 2004 o detergentoch. 
Doklad o biologickej odbúrateľnosti je  dostupný na  požiadanie u výrobcu. 

 
Propán-2-ol (CAS:67-63-0): 
Rozložiteľnosť > 70 % (10 dní)  
 
2-Butoxyetanol (CAS: 111-76-2): 
Rozložiteľnosť > 90 % (28 dní), OECD 301B, pôsobenie na aktivovaný kal, aerobne 

 
12.3 Bioakumulačný potenciál:  

2-Butoxyetanol (CAS: 111-76-2): 
Bioakumulačný potenciál – nízký (BCF <100, log Pow < 3) 

12.4 Mobilita v pôde: 
        2-Butoxyetanol (CAS: 111-76-2): 

U látky nedocháza k odparovaniu do atmosféry z vodnej hladiny. Mobilita v pôde je vysoká. 
Adsorpcia v pôde nie je pravdepodobná. 

12.5 Výsledky posúdenia  PBT a vPvB:  Nevzťahuje sa. 
12.6 Iné nepriaznivé účinky: Neuvádza sa. 
 

13 ODDIEL: OPATRENIA PRI ZNEŠKOD ŇOVANÍ 
 

13.1  Metódy spracovania odpadu: Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z.  
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Po vyčistení je možné obal znovu použiť alebo odovzdať na recykláciu.  
16 01 14   nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky     N   
15 01 02   obaly z plastov           O 

 

14 ODDIEL: INFORMÁCIE O DOPRAVE 
 

14.1 Číslo OSN: Neuvádza sa. 
14.2 Správne expedičné označenie OSN: Neuvádza sa. 
14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Neuvádza sa. 
14.4 Obalová skupina: Neuvádza sa. 
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Neuvádza sa. 
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Neuvádza sa. 
14.7 Doprava hromadného nákladu podľa  prílohy  II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu 

IBC: Neuvádza sa. 
 

 

15 ODDIEL: REGULA ČNÉ INFORMÁCIE 
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15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a 
životného prostredia: Na zmes ani na látky obsiahnuté v zmesi sa nevzťahuje povinnosť 
autorizácie podľa hlavy VII a nevzťahujú sa obmedzenia podľa hlavy VIII Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.  

 

Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon);  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 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 VLÁDY Slovenskej republiky z 23.novembra 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. 
NARIADENIE  KOMISIE (EÚ)  č. 453/2010  z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemikálií (REACH) 
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 z 18.decembra2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (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 Rady76/769/EHS a smerníc 
Komisie91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
VÝNOS Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  č. 3 z 15. apríla 2010, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách  na klasifikáciu, označovanie a balenie 
nebezpečných látok a zmesí. 
 

15.2  Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Nie sú dostupné informácie o vykonaní hodnotenia 
chemickej bezpečnosti chemických látok obsiahnutých v zmesi. 
 

16 ODDIEL: ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

16.1 Úplný text viet označených písmenom R, H, ktoré sú uvedené v bode 3:  
R11  Veľmi horľavý. 

R36 Dráždi oči. 

R36/38 Dráždi oči a pokožku. 

R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. 

R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 

H302 Škodlivý po požití. 

H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou. 

H315 Dráždi kožu. 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H332 Škodlivý pri vdýchnutí. 

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
Označovanie podľa smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES: 



KARTA BEZPE ČNOSTNÝCH ÚDAJOV 

 

SHERON Čistič skiel 

Dátum vydania: 3.4.2012 
Revízia: 11.11.2014 
Strana 10 z 10 

 

Spracoval: EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA, s.r .o. 
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava 

Slovenská republika 

 

Symbol nebezpečnosti a označenie nebezpečnosti: - 
 

Slovné označenie špecifického rizika (R-vety): - 
 

 

Slovné označenie pre bezpečné použitie (S-vety):  
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

 

Odporúčania na odbornú prípravu:  Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými 
látkami, musia byť organizáciou v potrebnom rozsahu oboznámení s účinkami týchto látok, so 
spôsobmi, ako s nimi zaobchádzať, s ochrannými opatreniami, so zásadami prvej pomoci, s 
potrebnými asanačnými postupmi a s postupmi pri likvidácii porúch a havárií. Právnická osoba alebo 
podnikajúca fyzická osoba, ktorá nakladá s touto chemickou zmesou, musí byť preškolená  
bezpečnostnými pravidlami a údajmi uvedenými v karte bezpečnostných údajov. 
 

Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Látka by nemala byť použitá pre žiadny 
iný účel než pre ktorý je určená (viď. bod 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia látky sa 
nachádzajú mimo kontrolu dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôsobil predpísané 
upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. 
 

Účel karty bezpečnostných údajov: Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť užívateľom 
prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku a s ochranou 
životného prostredia. 
 

Zdroje k ľúčových dát: Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá požiadavkám 
Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Klasifikácia zmesi bola 
vykonaná na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Karta 
bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií o zmesi poskytnutých spoločnosťou 
DF Partner s.r.o. 
 

Zmeny vykonané pri revízii:  
Rev. č.1: Doplnenie klasifikácie a označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]. 
 


