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ODDIEL 1.   IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLO ČNOSTI /PODNIKU 
1.1    Identifikátor produktu: SHERON autošampón lesk a vosk. Produkt určený na umývanie 

karosérií áut. 
1.2    Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: 

Neuvádza sa. 
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 

ODDIEL 2.   IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE ČENSTIEV 
 

2.1    Klasifikácia chemickej látky alebo zmesi:  
Klasifikácia  podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Damage 1, H318  
Klasifikácia  podľa smernice Rady 67/548/EHS: zmes nespĺňa kritériá pre klasifikáciu 

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

 
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo 
Výstražné upozornenia:  
H315 Dráždi kožu. 
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
Bezpečnostné upozornenia:  
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
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 Ďalšie povinné označenia zmesi: 
Obsahuje: povrchovo aktívne látky 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % aniónových povrchovo 
aktívnych látok, menej ako 5 % neiónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5 % 
močoviny, menej ako 5 % ester montanovej kyseliny, menej ako 5 % fosfonátov, parfum, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE. 

2.3    Iná nebezpečnosť: Pri úniku do vody pení. 
ODDIEL 3.   ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

 

3.1    Látka: Nie je relevantné. 

3.2    Zmes: Zmes obsahuje ďalšie povrchovo aktívne látky a ďalšie pomocné látky, u ktorých nie sú 
stanovené koncentračné limity a ktorých koncentrácia a klasifikácie nemá vplyv na celkovú 
klasifikáciu zmesi. 

  Poznámka:  
  Uvedené klasifikácia dopovedá 100% koncentrácii látky.  
  *Plné znenie R-viet a výstražných upozornení (H) je uvedené v bode 16. 

ODDIEL 4.   OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 
 

4.1    Opis opatrení prvej pomoci:  
Všeobecné poznámky: Pri požití je obvykle nutná okamžitá lekárska pomoc. Pri práci so  
zmesou nejesť, nepiť, nefajčiť, dodržiavať zásady osobnej hygieny. 
Po vdýchnutí: Zmes nie je prchavá. Nehrozí nebezpečenstvo pri inhalácii. 
Po kontakte s pokožkou: Odložiť kontaminované oblečenie. Postihnuté miesto umyť väčším 
množstvom vody. Po umytí ošetriť regeneračným krémom. Pri pretrvávajúcich problémoch 
vyhľadať lekársku pomoc. 
Po kontakte s očami: Okamžite preplachujte otvorené oči prúdom čistej vlažnej vody. 
Odstráňte kontaktné šošovky v prípade ak ich postihnutý používa.  

 Po požití: Nevyvolávať zvracanie! Okamžite vypláchnuť ústnu dutinu a dať vypiť 0,2 až 0,5 
litra vody. Podľa situácie volať záchrannú službu alebo zaistiť odborné lekárske ošetrenie.   
Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Látka môže dráždiť oči a 
pokožku. Pri nedokonalom opláchnutie môže dôjsť k ďalšiemu podráždeniu tkanív. 

4.2    Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Pri 
požití je obvykle nutná okamžitá lekárska pomoc.         

ODDIEL 5.   PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 

5.1    Hasiace prostriedky: Zmes nie je horľavá, použité hasiace prostriedky je nutné prispôsobiť 
látkam a predmetom v okolí. Používa sa napr. CO2 , hasiaca pena, hasiaci prášok. 

5.2    Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Splodiny obsahujú oxidy uhlíka, 
dusíka, síry.    

Názov látky EC/CAS 
číslo 

Klasifikácia 
Konc. 
(%) 67/548/EHS 

CLP 
Tr. nebezp. Kat. nebezp. Vystr. 

upoz. 
Pikt. 

Výstr..sl. 

nátrium-
dodecylbenzénsulfonát 

246-680-4/ 
25155-30-0 

Dráždivý 
Xi; R36/38 

Podráždenie 
očí/dráždivosť 

kože 

Eye Irrit. 2 
Skin Irrit. 2 

 

H319 
H315 

GHS07
Wng <5 

C12-14-alkylalkoholy, 
etoxylované, sulfáty, 

sodné soli 
 

Reg.č.: 01-2119488639-
16-XXXX 

500-234-8/ 
68891-38-3 

Dráždivý 
R38,  R41 

Nebezpečný 
pre životné 
prostredie 
R52/53 

Podráždenie 
očí/dráždivosť 

kože 

Eye Dam1 
Skin Irrit. 2 

Aquatic 
Chronic 3 

 

H318 
H315 
H412 

GHS07
Wng <5 
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5.3    Rady pre požiarnikov: V prípade požiaru, použiť izolovaný dýchací prístroj, nehorľavý 
zásahový odev a osobné ochranné prostriedky. 

ODDIEL 6.   OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO ĽNENÍ 
 

6.1    Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy: 
 Pre iný ako pohotovostný personál: Vykázať z miesta všetky osoby, ktoré sa nepodieľajú na 

záchranných prácach. Vylúčiť priamy kontakt s očami, pokožkou, odevom. Používať osobné 
ochranné pracovné prostriedky, uvedené v oddiele 8. Nevdychovať výpary a splodiny 
uvoľňované z prehriateho produktu. Na ochranu použiť masku s filtrom proti organickým 
parám. Pri obsahu kyslíka v atmosfére pod 18% použiť dýchací prístroj. 
Pre pohotovostný personál: Používať osobné ochranné pracovné prostriedky, uvedené v časti 
8. 

6.2    Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zamedziť únikom do vodných tokov a pôdy 
6.3    Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: V prípade náhodného rozliatia zakryť 

kanalizačnú vpusť. 
Väčšie množstvá možno odčerpať do nádob. Posypať absorpčnou látkou (vapex, piesok, 
kremelina) a likvidovať predpísaným spôsobom. 

6.4    Odkaz na iné oddiely:  Pre ďalšie informácie pozri oddiel 8 a 13. 
 

ODDIEL 7.    ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
 

7.1    Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Zabezpečte dostatočnú ventiláciu 
a vetranie na pracovisku. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Manipulujte so zmesou tak, 
aby nedošlo k jej únikom. Pri práci so zmesou dodržiavať zásady osobnej hygieny – zákaz jesť, 
piť a fajčiť. Používajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky. 

7.2    Podmienky na bezpečné uchovávanie vrátane akejkoľvek inkompatibility:  
Skladujte   v pôvodnej nádobe. Skladujte v tesne uzatvorených nádobách na chladnom, dobre   
vetranom mieste pri teplote +5°C až + 25°C. Chráňte pred poveternostnými vplyvmi, zdrojmi 
tepla a priamym slnečným žiarením. Materiály vhodné pre obaly: polyetylén a iné plasty. 

7.3    Špecifické konečné použitie(-ia): Čistiaci prostriedok určený na umývanie automobilov. 
ODDIEL 8.   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 nie sú stanovené. 

 

8.2    Kontroly expozície: Kontrola tesnosti obalov, kontrola únikov a ich zamedzení.  
8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: Zabezpečiť dostatočnú ventiláciu, odsávanie prachových 

častíc. 
8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: 

Zabrániť vniknutiu látky do očí, úst, postriekaniu kože. Při práci nejesť, nepiť, nefajčiť. 
Zabrániť styku s potravinami, nápojmi. Po práci umyť ruky mydlom a vodou,  ošetriť 
reparačným krémom. 

        8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: Doporučené sú tesniace ochranné okuliare a tvárový štít. 
  Ochranné okuliare s bočným krytom / uzavreté okuliare / tvárový štít podľa STN EN 166: 

2002 (83 2401) Osobné prostriedky na ochranu očí. 
          8.2.2.2 Ochrana kože: Vhodný ochranný odev  a obuv. 
  Ochrana rúk: Noste vhodné ochranné rukavice. 

Vhodné ochranné rukavice (nitrilové > 0,45 mm - čas permeácie > 30 min alebo 
fluórpolymérové a PVA každej hrúbky - čas permeácie > 480 min), označené piktogramom 
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pre chemické nebezpečenstvo podľa Prílohy C k STN EN 420:2004 (83 2300) - Ochranné 
rukavice. Všeobecné požiadavky a metódy skúšanie, ktoré boli vydané v júni 2004, súčasne 
s uvedeným kódom podľa Prílohy k STN EN 374-1: 2004 (83 2310) Ochranné rukavice 
proti chemikáliám mikroorganizmom. 
Časť 1: Terminológia Požiadavky na Prevedenie, ktoré boli vydané v máji 2004. Rukavice 
sa musia skúšať podľa vyššie uvedenej STN EN 420 popr. Podľa STN EN 374-3: 2004 (83 
2310) Ochranné rukavice proti chemikáliám mikroorganizmom. Časť 3: Stanovenie 
odolnosti proti permeácii chemikálií, ktorá bola vydaná v máji 2004. Pri poškodení je treba 
rukavice ihneď vymeniť. 

  Iné: Neuvádza sa. 
         8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: Vetranie, prípadne použite masku s filtrom proti 

organickým parám, napr. MOLDEX A1 B1 E1 K1 8900. 
          8.2.2.4. Tepelná nebezpečnosť: Pri nakladaní s látkou nevzniká žiadna tepelná 

nebezpečnosť. 
8.2.3 Kontrola environmentálnej expozície: Zabrániť úniku zmesi do povrchovej a podzemnej 

vody, pôdy a kanalizácie. 
ODDIEL 9.   FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

9.1    Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 
Vzhľad: žltkastá kvapalina 
Zápach: charakteristický, svieži 
Prahová hodnota zápachu: nie je stanovená 
pH: 6 - 8   
Teplota topenia: cca 0°C 
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: cca 100°C 
Teplota vzplanutia: nie je stanovená 
Rýchlosť odparovania: nie je stanovená 
Horľavosť (tuhá látka, plyn): nehorľavá kvapalina 
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: netvorí výbušné zmesi 
Tlak pár: nie je stanovený 
Hustota pár: nie je stanovená 
Relatívna Hustota: cca 1010 kg/m3  
Rozpustnosť (rozpustnosti): voda: miešateľná 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: nie je stanovený 
Teplota samovznietenia: nestanovuje sa 
Teplota rozkladu: nie je stanovená 
Viskozita: cca 1000 mPa.s 
Výbušné vlastnosti: produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti 
Oxidačné vlastnosti: neuvádzajú sa 

 

9.2 Iné informácie: Neuvádza sa. 
 

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA 
 

10.1  Reaktivita: Nie sú známe nebezpečné reakcie. Nepôsobí korozívne na kovy. 
10.2  Chemická stabilita: Za normálnych podmienok je zmes stabilná. 
10.3  Možnosť nebezpečných reakcií: Nie sú známe nebezpečné reakcie. 
10.4  Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť: Prehriatie zmesi na teplotu nad 60°C.  
10.5  Nekompatibilné materiály: Oxidačné látky, silné kyseliny, silné zásady. 
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10.6  Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálnych podmienky sa zmes nerozkladá. Pri 
termickom rozklade sa uvoľňujú oxidy uhlíka, oxidy síra a oxidy dusíka. 

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

11.1  Informácie o toxikologických účinkoch: 
   Látky: Neuvádza sa.   

Zmesi: Akútna toxicita (údaje z literatúry) 
LD50 orálne, potkan  > 2 000 mg/kg 
LD50 dermálne, potkan/králik > 5 000 mg/kg 
LD50 inhalačne, nestanovené 
Dráždivosť:  

na pokožku: dráždivý účinok – odmasťovanie pokožky. 
na oči: spôsobuje vážne poškodenie očí 

 Žieravosť: Zmes nie je klasifikovaná ako žieravá. 
Senzibilizácia: Nie je známy žiadny senzibilizačný účinok. 
Toxicita pri opakovanej dávke: Zmes nie je klasifikovaná ako toxická pri opakovanej dávke. 
Toxicita pre reprodukciu: Zmes nie je klasifikovaná ako toxická pre reprodukciu. 
Mutagenita: Zmes nie je klasifikovaná ako mutagénna. 
Karcinogenita: Zmes nie je klasifikovaná ako karcinogénna. 

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

12.1  Toxicita: Nestanovená. 
12.2 Perzistencia degradovateľnosť: Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v zmesi sú v súlade 

s kritériami biodegradability v zmysle nariadenia EPaR (ES) č. 648/2004 o detergentoch. Údaje 
potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie 
na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu.  

12.3  Bioakumulačný potenciál: Nie je predpoklad pre akumuláciu látky v organizmoch. 
12.1  Mobilita v pôde: Údaje o mobilite nie sú známe. Fyzikálno-chemické vlastnosti sú uvedené 
  v oddiele 9.  
12.5  Výsledky posúdenia  PBT a vPvB: Zmes nie je klasifikovaná ako PBT/vPvB. 
12.6  Iné nepriaznivé účinky: Neuvádza sa. 
 

ODDIEL 13. 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, v znení neskorších predpisov.  
Nie sú nutné zvláštne opatrenia. Pri nakladaní musia byť dodržané platné predpisy pre  
nakladanie s odpadmi podľa kategorizácie a katalógu odpadov. Pri zneškodňovaní musia byť 
dodržané platné predpisy pre nakladanie s odpadmi podľa kategorizácie a katalógu odpadov. 
Zvyšky zmesi možno po niekoľkonásobnom zriedení vypúšťať cez biologickej čistiarne 
odpadových vôd. 
Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu: 
Postupovať rovnakým spôsobom ako pri likvidácii produktu. 
Obaly možno vymývať vodou. Po dokonalom vyprázdnení možné obal využiť ako druhotnú 
surovinu. 

ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 
 

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

IBC“): - 
ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
 

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.  

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

ODDIEL 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

16.1 Úplný text viet označených písmenom R(H), ktoré sú uvedené v bode 2 a 3: 
R36/38 Dráždi oči a pokožku 
R38 Dráždi pokožku. 
R41 Riziko vážneho poškodenia očí. 
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo 
vodnej zložke životného prostredia. 
H315 Dráždi kožu 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí 
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Odporúčania na odbornú prípravu: Neuvádzajú sa. 
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Neuvádzajú sa. 
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: 29.4.2015 – Zmeny v oddieloch 2 a 3. 


