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ODDIEL 1.   IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLO ČNOSTI /PODNIKU 
1.1    Identifikátor produktu: SHERON pasta na staré laky a škrabance.  
1.2    Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: 

Leštiaca pasta na odstránenie rýh z autolakov, plastových skiel a ostatných povrchov.  
SU 21 Spotrebiteľské použitia: Domácnosti / široká verejnosť / spotrebitelia 
SU 22 Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva, vzdelávanie, zábava, služby, 
remeslá) 

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 Irrit. 2 H319 
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: Pozor 
Výstražné upozornenia:  
H315 Dráždi kožu. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
Bezpečnostné upozornenia:  
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
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. 
P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. 

2.3    Iná nebezpečnosť: Zmes nespĺňa kritéria pre PBT a vPvB. 
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ODDIEL 3.   ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
 

3.1    Látka: Nie je relevantné. 
3.2    Zmes: Zmes nižšie uvedených látok a ďalších pomocných látok, u ktorých nie sú stanovené 

koncentračné limity a ktorých koncentrácia a klasifikácie nemá vplyv na celkovú klasifikáciu 
zmesi. 

 Poznámka:  
 1 Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. 

 2 Látka s expozičným limitom v pracovnom prostredí. 
 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:  

Po vdýchnutí: Zabezpečte čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadať lekársku 
pomoc. 
Po kontakte s pokožkou: Pri pretrvávajúcom podráždení pokožky vyhľadať lekársku pomoc. 
Po kontakte s očami: Preplachujte otvorené oči prúdom čistej vlažnej vody niekoľko minút.  

 Po požití: Vypláchnuť ústnu dutinu a dať vypiť veľké množstvo vody. Zaistiť odborné lekárske 
ošetrenie.    

4.2    Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Látka môže dráždiť oči a  
pokožku. Pri nedokonalom opláchnutie môže dôjsť k ďalšiemu podráždeniu tkanív. 

4.3    Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:  Nie 
sú dostupné žiadne iné relevantné informácie.     

Názov látky EC/CAS 
číslo 

Klasifikácia 
Konc. 
(%) 67/548/EHS 

CLP 
Tr. nebezp. Kat. nebezp. Vystr. 

upoz. 
Pikt. 

Výstr..sl. 
1uhľovodíky, C10-

C13, n-alkány, 
izoalkány, 

cykloalkény, aromáty 
(2-25%) 

Reg.č.: 701-2119473977-17-
xxxx 

919-164-8/ 
- 

Škodlivý 
Xn; R65 

Nebezpečný 
pre životné 
prostredie 
R52/53 

Aspiračná toxicita 
Nebezpečnosť pre 
vodné prostredie 

Asp. Tox. 1 
Aquatic 

Chronic 3 

H304 
H412 

GHS08
Dgr 

10-25 

1,2kaolín 
-/ 

1332-58-7 
- - - - - 10-25 

1uhľovodíky, C11-
C14, n-alkány, 

izoalkány, 
cykloalkény, aromáty 

<2% 
Reg.č.: 01-2119456620-

43-xxxx 

926-141-6/ 
- 

Škodlivý 
Xn; R65 

Aspiračná toxicita Asp. Tox. 1 H304 
GHS08 

Dgr 
10-25 

22-(dietylamino)etanol 
202-845-2/ 
100-37-8 

Horľavý 
R10 

Škodlivý, Xn; 
R20/21/22 
Žieravý,C; 

R34 

Horľavá kvapalina 
Akútna toxicita 

Žieravosť/ 
Dráždivosť kože 

Toxicita pre 
špecifický cieľový 

orgán - jednorazová 
expozícia 

Flam. Liq. 3 
Acute Tox. 4  
Acute Tox. 3 
Skin Corr. 

1B 
Acute Tox. 3  
STOT SE 3 

H226 
H302 
H311 
H314 
H331 
H335 

GHS07 
GHS02 
GHS09 
GHS05 

Dgr 

1-10 
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ODDIEL 5.   PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 

5.1    Hasiace prostriedky: Použité hasiace prostriedky je nutné prispôsobiť látkam a predmetom v 
okolí. Nevhodné hasiace prostriedky: prúd vody. 

5.2    Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:   Nie sú dostupné žiadne iné 
relevantné informácie.     

5.3    Rady pre požiarnikov: nevyžadujú sa žiadne špeciálne ochranné prostriedky. Ohrozené 
nádoby ochladzujte vodnou sprchou. 

ODDIEL 6.   OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO ĽNENÍ 
6.1    Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy: 
 Zabezpečte dostatočnú ventiláciu. Nebezpečenstvu pošmyknutia na rozliatom produkte. 
6.2    Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zamedziť únikom do kanalizácie, 

povrchových a spodných vôd. 
6.3    Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie:  

Posypať absorpčnou látkou (vapex, piesok, kremelina. látky viažúce kyseliny, univerzálne 
pojivá, piliny). 

6.4    Odkaz na iné oddiely:  Pre ďalšie informácie pozri oddiel 7, 8 a 13. 
 

ODDIEL 7.    ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
 

7.1    Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Skladujte v tesne uzatvorených 
nádobách na chladnom, dobre   vetranom mieste. 

7.2    Podmienky na bezpečné uchovávanie vrátane akejkoľvek inkompatibility:  
Skladujte len  v pôvodnej nádobe.  

7.3    Špecifické konečné použitie(-ia): Nie sú dostupné žiadne iné relevantné informácie.     
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. 

K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou. 
Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú cez kožu,môžu spôsobovať až smrteľné otravy často bez varovných 
príznakov (napríklad anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach s významným prienikom cez 
kožu, či už v podobe kvapalín, alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. Túto cestu vstupu do 
organizmu je potrebné brať do úvahy pri biologickom monitorovaní. 
 
Pevné aerosóly s prevažne fibrogénnym účinkom1 

Faktor NPELr– pre respirabilnú frakciu 3 

(mg.m-3) 
NPELc–pre celkovú koncentráciu2 

(mg.m-3) 
kaolín 2                          10:Fr 10 

1) Za fibrogénny sa považuje nerozpustný pevný aerosól, vrátane kvapiek aerosólu, ktorý obsahuje viac ako 1 % 
fibrogénnej zložky a v pokuse na zvierati vykazuje zreteľnú fibrogénnu reakciu pľúcneho tkaniva. Ak je v aerosóle 
obsiahnutá fibrogénna zložka,musí sa stanoviť vždy jeho respirabilná frakcia a koncentrácia fibrogénnej zložky. 
2) NPEL pre pevné aerosóly (prach)  sa stanovuje ako celozmenová priemerná hodnota expozície celkovej 
(inhalovateľnej )koncentrácii pevného aerosólu (NPELc) alebo jeho respirabilnej frakcii (NPELr). Ako 

Chemická látka EC CAS 

NPEL 

Poznámka 
priemerný krátkodobý 

ppm mg.m-3  ppm mg.m-3 

2-Dietylamínoetanol 202-845-2 100-37-8 5 24 - - K 
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vyhovujúcu možno hodnotiť expozíciu len v prípade, ak sú dodržané obidve hodnoty NPEL pre daný pevný 
aerosól. V prípade zmesi musí byť zároveň dodržaný NPEL pre jednotlivé zložky zmesi. 
3) Respirabilná frakcia je váhový podiel častíc pevného aerosólu ≤ 5 µm odobraného vo vzorke ovzdušia v 
dýchacej zóne zamestnanca.  Spôsob a techniku odberu, stanovenie koncentrácie polietavého prachu v 
respirabilnej a inhalovateľnej frakcii v pracovnom ovzduší podľa prijatej Johanesburgskej konvencie upravuje 
STNEN481. Stratégiu merania, výber vhodného postupu a spracovanie výsledkov upravuje STNEN482 a 
STNEN689. 
Fr  je obsah fibrogénnej zložky v percentách v respirabilnej frakcii. Fibrogénna zložka –kremeň, kristobalit, 
tridymit, gama–oxid hlinitý. 

 

8.2    Kontroly expozície:  
8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: Zabezpečiť dostatočnú ventiláciu. 
8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: 

Zabrániť kontaktu kože s produktom. Obvyklé preventívne opatrenia je potrebné dodržiavať pri 
zaobchádzaní s chemikáliami. Pred prestávkami a na konci práce umyť ruky. 
8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: Doporučené sú ochranné okuliare.  
8.2.2.2 Ochrana kože: Vhodný ochranný odev  a obuv. 
Ochrana rúk: Noste vhodné ochranné rukavice odolné voči rozpúšťadlám a zásadám. 
Materiál rukavíc musí byť nepriepustný a odolný voči produktu / materiálu / zmesi. 
Voľba materiálu na rukavice pri zohľadnení prieniku, permeability a degradácie. 
Materiál rukavíc – nitrilkaučuk. 
Odporúčaná hrúbka materiálu: ≥ 0,5 mm. 
Správny výber rukavíc nezávisí iba od materiálu, ale aj od ďalších kvalitatívnych znakov a  líši 
sa v závislosti od výrobcu. Pretože produkt je zmes viacerých látok, odolnosť materiálu rukavíc 
nemožno vypočítať vopred, a preto sa musia skontrolovať pred použitím. 
Doba prieniku - pre zmes chemických látok, ktoré sú uvedené nižšie, doba prieniku musí byť 
aspoň 480 minút (priestupnosť podľa EN 374 Časť 3: stupeň 6). 
Presná doba prieniku musí byť zistená u výrobcu ochranných rukavíc a musí sa dodržiavať. 
Iné: Neuvádza sa. 
8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: Nie je potrebná ak je zabezpečené dostatočné vetranie.  
8.2.2.4 Tepelná nebezpečnosť: Nie sú dostupné žiadne iné relevantné informácie.     

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: biela pasta 
Zápach: charakteristický 
Prahová hodnota zápachu: nie je stanovená 
pH: 8,5   
Teplota topenia: nie je stanovená 
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: nie je stanovená 
Teplota vzplanutia: > 100 °C 
Rýchlosť odparovania: nie je stanovená 
Horľavosť (tuhá látka, plyn): nie je stanovená 
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: nie sú stanovené 
Tlak pár: nie je stanovený 
Hustota pár: nie je stanovená 
Hustota: 
Relatívna hustota: 

1,1 g/cm3  
nie je stanovená 
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Rozpustnosť (rozpustnosti): nie je miešateľná alebo ťažko-miešateľná 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: nie je stanovený 
Teplota samovznietenia: nestanovuje sa 
Teplota rozkladu: nie je stanovená 
Viskozita: nie je stanovená 
Výbušné vlastnosti: nie sú stanovené 
Oxidačné vlastnosti: neuvádzajú sa 

 

9.2   Iné informácie: Nie sú dostupné žiadne iné relevantné informácie.     
 

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA 
10.1  Reaktivita: Nie sú dostupné žiadne iné relevantné informácie.     
10.2  Chemická stabilita:  

Termický rozklad / Podmienky, ktorých je nutné sa vyvarovať: 
Nedochádza k rozkladu pri doporučenom spôsobe použitia. 

10.3  Možnosť nebezpečných reakcií: Nie sú známe nebezpečné reakcie. 
10.4  Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť: Nie sú dostupné žiadne iné relevantné 

informácie.     
10.5  Nekompatibilné materiály: Nie sú dostupné žiadne iné relevantné informácie.     
10.6  Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu. 

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
11.1  Informácie o toxikologických účinkoch: 

Akútna toxicita 
Látky:    

LD50 orálne, potkan: 1300 mg/kg 
LC50 inhalačne (4 hod), myš: 5 mg/l 
Dráždivosť:  

na pokožku a sliznice: dráždivý účinok  
na oči: spôsobuje podráždenie očí 

 Žieravosť: Zmes nie je klasifikovaná ako žieravá. 
Senzibilizácia: Nie je známy žiadny senzibilizačný účinok. 
Ďalšie toxikologické infromácie: Vdychovanie koncentrovaných pár ako aj orálne požitie 
vedú k stavom podobným narkóze a bolestiam hlavy, závratom, atď. 

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
12.1  Toxicita: Nie sú dostupné žiadne iné relevantné informácie.     
12.2  Perzistencia degradovateľnosť: Nie sú dostupné žiadne iné relevantné informácie.      
12.3  Bioakumulačný potenciál: Nie sú dostupné žiadne iné relevantné informácie.  
12.4  Mobilita v pôde: Nie sú dostupné žiadne iné relevantné informácie.     

Iné ekologické infromácie: Nesmie vniknúť do spodnej vody alebo kanalizácie. 
Ohrozenie pitnej vody už pri preniknutí malého množstva do zeminy. 

12.5  Výsledky posúdenia  PBT a vPvB: Zmes nie je klasifikovaná ako PBT/vPvB. 
12.6  Iné nepriaznivé účinky: Nie sú dostupné žiadne iné relevantné informácie.    
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.  
Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácnosti. Nenechajte vniknúť do kanalizácie. 
Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu: 
Nevyčistené obaly: Zneškodňovanie musí byť vykonaná podľa príslušných predpisov. 
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ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 
14.1  Číslo OSN: Látka nepodlieha predpisom na prepravu nebezpečných vecí a tovaru.  
14.2  Správne expedičné označenie OSN: - 
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: 

R10 Horľavý. 
R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. 
R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie. 
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo 
vodnej zložke životného prostredia. 
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. 
 
H226 Horľavá kvapalina a pary. 
H302 Škodlivý po požití. 
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou. 
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
H331 Toxický pri vdýchnutí. 
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
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: 05.05.2015 – Zmeny v oddieloch 2-16. 


