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Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.  

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

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

neodporúčajú: Čistiaci prostriedok na disky kolies. 
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: 
                                               Distribútor: DF Partner s.r.o. 

  organizačná zložka zahraničnej osoby 
 Odborov 245/9; 017 01 Považská Bystrica 
 Slovenská republika, IČO: 36121037  

               Telefón: +421-42-4260256, Fax: +421-42-4260257 
E-mailová 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 ČNOSTI 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:  
Klasifikácia podľa smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES:  
Dráždivý; Xi, R36/38 
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam.1; H318 
Doplňujúce informácie: Pre úplné znenie R-viet a výstražných upozornení EÚ: pozri 
ODDIEL 16. 

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: 
 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

 P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 

 P362 Kontaminovaný odev vyzlečte. 
 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. 
 P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… 
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 Ďalšie informácie o nebezpečnosti (EÚ): - 
  

Obsahuje: amíny, C12-14-alkyldimetyl, N-oxidy; hydroxid sodný;  menej ako 5 % 
amfoterných povrchovo aktívnych látok. 
 
 

2.3 Iná nebezpečnosť: Neuvádza sa. 
 

 

ODDIEL 3.  ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
 

3.1 Látky: Neuvádza sa. 
3.2 Zmesi: Zmes obsahuje nasledujúce nebezpečné látky: 

Názov látky 
 

Registr. 
č. 

EC   číslo/ 
CAS číslo 

Klasifikácia Kon
c. 

(%) 

67/548/EHS 

CLP 

Trieda 
nebezpečnosti 

Kategória 
nebezpečnosti 

Výstražné 
upozornenie 

Piktogram 
Výstražné 

slovo 
 

1amíny,  
C12-14- 

alkyldimetyl, 
N-oxidy 

 

- 

 
931-292-

6/ 
308062-

28-4 

Dráždivý 
Xi; 

R36/38* 

Akútna toxicita 
Dráždivosť kože 

Vážne 
poškodenie 

očí/Podráždenie 
očí 

Nebezpečnosť pre 
vodné prostredie 

 

Acute Tox. 4* 
Skin Irrit. 2* 
Eye Dam. 1* 

Aquatic Acute 1* 

H302 
H315 
H318 
H400 

GHS07 
GHS05 
GHS09 

Dgr 

<2 

2Hydroxid 
sodný 

01-
2119
4578
92-
27- 

215-185-
5/ 

1310-73-
2 

Žieravý 
C; R35 

Žieravosť/ 
dráždivosť kože 

Skin Corr.1A 
Met. Corr. 1* 

H314 
H290 

GHS05 
Dgr 

<2 

1 Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.  
2 Látka s expozičným limitom pre pracovné prostredie. 
*Klasifikácia výrobcu. 
Plné znenia výstražných upozornení a R-viet sú uvedené v oddiele 16. 

ODDIEL 4.  OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci: Pri pretrvaní zdravotných ťažkostí, alebo v prípade 
nejasností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných 
údajov. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy: na bok s mierne 
zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnosť dýchacích ciest. Nevyvolávať zvracanie! Ak 
zvracia postihnutý sám, dbajte aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov. Pri bezvedomí 
nepodávajte nič ústami. 
Po vdýchnutí: Postihnutého udržujte v pokoji, premiestnite ho na čerstvý vzduch, 
vyhľadajte lekársku pomoc.   
Po kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminované oblečenie. Zasiahnuté časti pokožky, 
pokiaľ je to možné umyte teplou vodou a mydlom alebo použite vhodný čistiaci 
prostriedok. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo riedidlá.! Pri pretrvávajúcich 
dráždeniach, vyhľadajte lekársku pomoc. 
Po kontakte s očami: Pri násilne otvorených viečkach najmenej 15 minút vyplachujte 
čistou, pokiaľ je možné vlažnou tečúcou vodou.  Vyhľadajte lekársku pomoc. 
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Po požití: Zabezpečte postihnutému pokoj. Ústa vypláchnite vodou (len za predpokladu, 
že postihnutý je pri vedomí); nikdy nevyvolávajte zvracanie. V prípade pretrvávajúcich 
zdravotných problémoch, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal zmesi alebo etiketu. 

 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Neuvádza sa. 
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:  

Neuvádza sa. 

ODDIEL 5.  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1 Hasiace prostriedky:  
Vhodné hasiace prostriedky: Zmes nie je horľavá. Hasenie prispôsobiť požiaru okolia. 
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Pri vystavení ohňu alebo pri 
prehriatí sa môžu uvoľňovať nebezpečné produkty rozkladu. 

5.3 Rady pre požiarnikov: Použite autonómny dýchací prístroj. 

ODDIEL 6.  OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO ĽNENÍ 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: 
Pre iný ako pohotovostný personál: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte 
osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podľa pokynov uvedených v oddieloch 
7 a 8. Odstráňte zdroje zapálenia. 
Pre pohotovostný personál: Nie sú uvedené. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabráňte kontaminácii pôdy a úniku 
zmesi do spodnej alebo povrchovej vody.  

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:  
Uniknutú zmes absorbujte nehorľavým materiálom (piesok, kremelina, zemina, apod.) 
a uložte do vhodných nádob na zneškodnenie podľa platných predpisov. 

6.4 Odkaz na iné oddiely: Riaďte sa rovnakými ustanoveniami oddielu 7, 8 a 13 tejto KBÚ. 

ODDIEL 7.  ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Zabráňte priamemu kontaktu 
s pokožkou a očami. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky podľa oddiele 8. 
Dbajte na platné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia. Uchovávajte 
v nádobách, ktoré zodpovedajú originálnym. Dbajte na pokyny uvedené na etikete. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:  
7.3 Obaly skladujte tesne uzatvorené v originálnych obaloch na určenom mieste. Skladujte 

v suchých a vetraných priestoroch. Skladujte mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 
Zabráňte vystaveniu mrazom.  

7.4 Špecifické konečné použitie(-ia): Neuvádza sa. 

ODDIEL 8.  KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

8.1 Kontrolné parametre:   
Najvyššie biologické medzné hodnoty (BHM) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č. 
355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre látky v zmesi nie sú stanovené. 
Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 
355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov pre látky v zmesi sú stanovené. 
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*NPEL pre pevné aerosóly (prach) sa stanovuje ako celozmenová priemerná hodnota expozície celkovej 
(inhalovateľnej) koncentrácie pevného aerosólu (NPELc) alebo jeho respirabilnej frakcie (NPELr). Ako 
vyhovujúcu je možné hodnotiť expozíciu, len ak sú dodržané obidve hodnoty NPEL pre daný pevný aerosól. V 
prípade zmesi musí byť zároveň dodržaný NPEL pre jednotlivé zložky zmesi. 

 

Hydroxid sodný: 
DNEL: Dlhodobá alebo opakovaná expozícia: inhalačne, pracovník/spotrebiteľ = 1 mg/m3 
 

8.2 Kontroly expozície: 
8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: Pri používaní prípravku postupovať podľa 
údajov uvedených v oddiele 7.1. Dbajte na bežné opatrenia na ochranu zdravia pri práci 
a najmä na dostatočné vetranie. Zabezpečte celkové vetranie. Pri práci nepožívajte jedlo 
a nápoje. Nefajčite! Zašpinené a postriekané časti odevu vyzlečte. Po skončení práce 
a pred jedlom si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokožku ošetrite vhodným 
reparačným prostriedkom.  

 8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky:  
          8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: Ochranné okuliare. 
          8.2.2.2 Ochrana kože: Ochranný pracovný odev. 
          8.2.2.3 Ochrana rúk: Vhodné ochranné rukavice.  

 8.2.2.4 Ochrana dýchacích ciest: V prípade nedostatočného vetrania sa odporúča 
používať vhodnú ochranu dýchacích ciest. 

          8.2.2.5 Tepelná nebezpečnosť: Neuvádza sa. 
 8.2.3  Kontrola environmentálnej expozície: Zabráňte úniku do spodných a povrchových 

vôd. 
 

ODDIEL 9.  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: 
Vzhľad: bezfarebná kvapalina 
Zápach: bez zápachu 
Prahová hodnota zápachu: - 
pH: -  
Teplota topenia/tuhnutia: - 
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: > 100 °C (amíny, C12-14-alkyldimetyl, N-oxidy) 
Teplota vzplanutia: - 
Rýchlosť odparovania: - 
Horľavosť (tuhá látka, plyn): zmes nie je horľavá 
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: - 
Tlak pár: - 
Hustota pár: - 
Relatívna hustota:   - 
Rozpustnosť (rozpustnosti): rozpustná vo vode 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: - 
Teplota samovznietenia: zmes nie je samovznietivá  
Teplota rozkladu: - 

Chemická látka CAS číslo 
NPEL 

Poznámka 
priemerný krátkodobý  

ppm mg/m3 ppm mg/m3 
Hydroxid sodný 1310-73-2 - 2 - - - 
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Viskozita: - 
Výbušné vlastnosti: zmes nie je výbušná  
Oxidačné vlastnosti: - 
9.2 Iné informácie: Neuvádza sa. 

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita: Neuvádza sa. 
10.2 Chemická stabilita: Pri normálnom spôsobe použitia je zmes stabilná, nedochádza k 

rozkladu. 
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Neuvádza sa. 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Zabráňte vystaveniu prípravku nad 40°C 

a zamrznutiu. 
10.5 Nekompatibilné materiály: Silné kyseliny a zásady. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  Pri vystavení ohňu alebo pri prehriatí sa môžu 

uvoľňovať nebezpečné produkty rozkladu.  

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

Látky:  

Akútna toxicita: 

amíny, C12-14-alkyldimetyl, N-oxidy: 

LD50, orálne potkan/krysa: > 2 g/kg  

Hydroxid sodný: 

LD50, intraperitonálne: myš: 40 mg/kg 
LDLo, orálne: králik: 500 mg/kg 
LD50, dermálne: králik: 1350 mg/kg 

Zmesi:  

Dráždivosť: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

Senzibilizácia: Pre zmes nestanovená. Komponenty zmesi nespôsobujú senzibilizáciu. 

Karcinogenita: Pre zmes nestanovená. Komponenty zmesi nespôsobujú karcinogenitu. 

Mutagenita: Pre zmes nestanovená. Komponenty zmesi nespôsobujú mutagenitu. 

Reprodukčná toxicita: Pre zmes nestanovená. Komponenty zmesi nespôsobujú 
reprodukčnú toxicitu.  

 Ďalšie údaje: Pri používaní podľa návodu a dodržovaní zásad osobnej hygieny neboli 
pozorované nepriaznivé účinky na zdravie. 

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

12.1 Toxicita: Neuvádza sa. 
Látky: 
Hydroxid sodný: 

Toxicita pre ryby Carassius auratus LC50 = 160 mg/L/24 hod 
       Gambusia affinis LC50 = 125 mg/L/96 hod. 
       Cyprinus carpio LC100 = 180 mg/L/24 hod. 

Toxicita pre bezstavovce: Daphnia sp. EC50 = 40,4 mg/L/48 hod. 
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          Chronická toxicita pre ryby: > 25 mg/L 
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: 

amíny, C12-14-alkyldimetyl, N-oxidy: ľahko biologicky rozložiteľný (648/2004/ES, 
príloha III, bod A, odst. 3), metóda OECD 301-D: 83,5 %  
Hydroxid sodný je anorganická látka – netýka sa. 

12.3 Bioakumulačný potenciál: Neuvádza sa. 
12.4 Mobilita v pôde: Neuvádza sa. 
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Neuvádza sa. 
12.6 Iné nepriaznivé účinky: Zvyšky prípravku nesmú byť priamo vypúšťané do kanalizácie. 

 

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. Zvyšky zmesi nesmú byť priamo 
vypúšťané do kanalizácie. Znečistený obal vyčistiť a zneškodniť napr. v spaľovni 
odpadov. 

 

ODDIEL 14. 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. 

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.  

 
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 
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(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: Pre hydroxid sodný bolo vykonane hodnotenie 
chemickej bezpečnosti. Pre ostatné látky obsiahnuté v zmesi nie sú dostupné informácie o 
vykonaní hodnotenia chemickej bezpečnosti. 

ODDIEL 16.  INÉ INFORMÁCIE 

16.1 Úplný text označení špecifického rizika (R-viet) a výstražných upozornení  (H), ktoré 
sú uvedené v bode 2 až 15: 
R35       Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. 
R36/38  Dráždi oči a pokožku. 
 
H290  Môže byť korozívna pre kovy. 
H302  Škodlivý po požití. 
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
H315     Dráždi kožu. 
H318     Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
H400  Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
 

Označovanie podľa smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES: 
Symbol nebezpečnosti a označenie nebezpečnosti: 

                     
 

          Dráždivý 
 Slovné označenie špecifického rizika (R-vety):  
 R36/38  Dráždi oči a pokožku. 

          Slovné označenie pre bezpečné použitie (S-vety):  
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
S23 Nevdychujte pary/aerosóly. 
S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody   
a vyhľadať lekársku pomoc. 
S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo  

označenie. 
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste. 
S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. 
 

Obsahuje: hydroxid sódny,  menej ako 5 % amfotérnych povrchovo aktívnych látok. 
 

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 
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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/zmes by nemala byť použitá pre 
žiadny iný účel než pre ktorý je určená (viď. oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky 
použitia látky/zmesi 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. Údaje sa opierajú o dnešný stav našich 
vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu a nezakladajú zmluvný právny 
vzťah. 

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]. 
 

 


