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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku   

1.1 Identifikátor produktu 
Identifikátor produktu: Pomarančový odmasťovač koncentrát 
Ďalšie názvy: Pomarančový odmasťovač spray 

Látka / zmes: zmes 

Registračné číslo REACH: nie je aplikované pre zmes 

1.2  Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú  
Identifikované použitia: Čistiaci prostriedok. 

Určené pre predaj spotrebiteľovi.  

Neodporúčané použitia: Zmes sa môže použiť iba pre identifikované použitia. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
  

Meno alebo obchodné meno dodávateľa v SR: TIERRA VERDE s.r.o. 
Miesto podnikania alebo sídlo: Hněvkovského 39a, 61700 Brno 
Identifikačné číslo: 28280725  

Telefón: +420 511 119 820 

E-mail: nf@tierraverde.cz 
www:  www.tierraverde.cz 

  

Meno alebo obchodné meno osoby zodpovednej    

za kartu bezpečnostných údajov: 
DEKRA CZ a.s. 

Středisko chemických látek a směsí 

Miesto podnikania alebo sídlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno 

Telefón/fax: +420 545 218 716, 545 218 707 

E-mail: ekoline@ekoline.cz 

1.4 Núdzové telefónne číslo 
Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava 

Tel: +421 254 774 166 (24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách) 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1  Klasifikácia látky alebo zmesi 
 
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná. 

Eye Irrit. 2 H319 

Úplné znenie klasifikácií a výstražných upozornení je uvedené v oddiele 16. 
 

Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky  

Nie sú známe. 

 

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie 
Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

2.2 Prvky označovania 

 Označenie v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 

Identifikátor výrobku: Pomarančový odmasťovač koncentrát 

Pomarančový odmasťovač spray 

Nebezpečné látky: - 

Výstražný piktogram: 

 
Výstražné slovo: Pozor 
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Výstražné upozornenia: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P280 Noste ochranné rukavice.  

P301 + P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel. +421 254 774 166) 

/lekára. 

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne 

vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte 

ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  

P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 

P401 Uchovávajte pri teplote 5 – 30 °C. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním do zberne nebezpečného 

odpadu. 

Doplňujúce informácie na 

etikete: 

Údaje o zložkách podľa Nariadenia č. 648/2004 / ES o detergentoch: 

menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5 % aniónové 

povrchovo aktívne látky, parfum 

 Ďalšie údaje pozri oddiel 16. 

2.3  Iná nebezpečnosť 
Zmes ani jej zložky nespĺňajú kritériá klasifikácie ako PBT alebo vPvB a nie sú k dátumu vyhotovenia karty 

vedené na kandidátskej listine pre prílohu XIV nariadenia REACH. 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách  

3.1 Látky  
Produkt je zmes látok. 

3.2  Zmesi 

Identifikátor zložky / 

registračné číslo 

Koncentrácia  

/ rozmedzie 

koncentrácie 

% (hm.) 

Indexové číslo 

Číslo CAS 

Číslo ES 

Klasifikácia   

podľa nariadenia (ES) 

č. 1272/2008 

Pomaranč, sladký, ext.  

- 

< 5 % - 

8028-48-6 

232-433-8 

Flam. Liq. 3; H226 

Asp. Tox. 1; H304 

Skin Irrit. 2; H315 

Zmes aniónových a neiónových  

povrchovo aktívnch látok 

-  

< 5 % zmes 

zmes 

zmes 

Skin Irrit. 2; H315 

Eye Dam. 1; H318 

Alkoholy, C9-11, etoxylované 

-  

< 5 % - 

68439-46-3 

614-482-0 

Acute Tox. 4; H302 

Eye Dam. 1; H318 

β-alanin, N-(2-karboxyetyl)-,  

N-koko-alkylderiváty, disodné soli  

- 

< 5 % - 

90170-43-7 

290-476-8 

Eye Irrit. 2; H319 

Parfém  

- 

< 1 % - 

- 

zmes 

Eye Irrit. 2; H319 

Aquatic Acute 1; H400 

Aquatic Chronic 1; H410 

(2- metoxymetyletoxy)propanol * 

- 

< 5 % - 

34590-94-8 

252-104-2 

 

Látka nie je klasifikovaná 

ako nebezpečná 

Uvedená klasifikácia zodpovedá 100% koncentrácii látky. Plné znenie H-viet je uvedené v kapitole 16. 
Poznámky:  * Látky, pre ktoré existujú limity expozície Únie pre pracovné prostredie. 
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci  

4.1  Opis opatrení prvej pomoci 
Okamžite premiestnite postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade 

pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tohto bezpečnostného listu. V prípade bezvedomia 

umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnosť dýchacích 

ciest, nikdy nevyvolávajte zvracanie. Ak zvracia postihnutý sám, dbajte, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov. 

Inhalácia: Pri nadýchaní a / alebo podráždeniu dýchacích ciest prerušiť expozíciu, zabezpečiť 

prívod čerstvého vzduchu a ponechať postihnutého v kľude a teple.  

Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekára. 

Kontakt s kožou: Zasiahnuté časti pokožky umyť vodou a mydlom a dôkladne opláchnuť vodou. Pri 

pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekára. Znečistený odev pred opätovným 

použitím vyprať. 

Kontakt s očami: Okamžite vyplachovať široko otvorené oči prúdom tečúcej vlažnej vody aspoň 10 

minút. Odstrániť kontaktné šošovky pred vyplachovaním. Pri pretrvávajúcich 

ťažkostiach vyhľadať lekársku pomoc. 

Požitie: Nepodávať nič ústami osobe v bezvedomí. Ústa vypláchnuť vodou. Nikdy 

nevyvolávať zvracanie. U osoby, ktorá má zdravotné ťažkosti, zaistiť lekárske 

ošetrenie. 

Ochrana pracovníkov pri poskytovaní prvej pomoci 

Nepodnikajte nič, čo by predstavovalo riziko pre osoby, ani akcie vykonávané bez riadneho tréningu. Ak je 

podozrenie na prítomnosť výparov, záchranca by mal mať vhodnú masku, alebo samostatný dýchací prístroj. 

V prípade poskytovania prvej pomoci dýchaním z úst do úst môže dôjsť k ohrozeniu záchranca. Pred zoblečením 

kontaminovaný odev dôkladne omyte vo vode alebo použite rukavice. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  
Inhalácia: hmly môžu spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 

Kontakt s očami: dráždi oči. môže spôsobiť prechodné začervenanie očí 

Kontakt s pokožkou: môže spôsobiť miestne vratné podráždenie 

Požitie: podráždenie tráviaceho traktu, nevoľnosť 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Liečiť podľa príznakov.  

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1 Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky 

Hasiace prostriedky zvoliť podľa charakteru okolia; použiť trieštený vodný prúd, CO2, hasiaci prášok, penu. 

Nevhodné hasiace prostriedky                                                                                                                                                                                         

Priamy prúd vody.  

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Nebezpečné produkty spaľovania 

Nebezpečné produkty rozkladu: Oxid uhličitý (CO2) Oxid uhoľnatý (pozri tiež oddiel 10). Ohrozenie môže 

vzniknúť z látok a obalov horiacich v okolí. Vdychovanie nebezpečných rozkladných (pyrolýznych) produktov 

môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia. Nádoby vystavené ohňu chladiť vodným postrekom. 

5.3 Rady pre požiarnikov 
Ochranné opatrenia v prípade hasenia požiaru 

Evakuujte oblasť. Používajte vodu na chladenie nádob a rozptýlenie pár. Nádoby s produktom ohrozené požiarom 

ochladzujte prúdom vody. Pre rozptýlenie pár a ochranu ohrozených ľudí použite vodnú hmlu. Na spláchnutie 

uniknutého produktu z miesta expozície je možno použite vodu. Kontaminovaný hasiaci prostriedok nenechajte 

uniknúť do kanalizácie, povrchových a spodných vôd. 

Špeciálne ochranné pomôcky pre požiarnikov 

Pri požiari použiť izolovaný dýchací prístroj (EN 137) a kompletnú ochrannú výstroj – ochranný odev (EN 469), 

ochranná obuv, ochranné rukavice  (EN 659+A1), prilba (EN 443). Zabrániť úniku použitých hasiacich 

prostriedkov do kanalizácie a vodných zdrojov. 
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ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a inhalácii pár. Používajte ochranné rukavice, ochranný pracovný odev, 

ochrannú obuv, ochranné okuliare s priliehavými bočnicami alebo ochranný štít. V prípade postriekania odev 

ihneď odstráňte a pred opätovným použitím vyperte. Nedotýkajte sa a neprechádzajte cez uniknutý materiál. Pri 

úniku obsahu obráťte nádobu otvorom hore, aby sa zabránilo ďalšiemu úniku kvapaliny. Kontaminovanú oblasť 

označte a zabráňte prístupu nepovolaným osobám. Zaistite dostatočné vetranie. Postupujte podľa pokynov, 

obsiahnutých v oddieloch 7 a 8. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie    
Nenechajte uniknúť do kanalizácie. Zabráňte kontaminácii pôdy a povrchových alebo spodných vôd 

 Pri znečistení vymedzte ochrannú hrádzu z piesku, hliny alebo iného vhodného materiálu. Pri úniku veľkého 

množstva zmesi informujte požiarnikov a príslušný odbor životného prostredia. Nakladanie s odpadom pozri 

oddiel 13. 

6.3  Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie    
Zaistite dostatočné vetranie. Rozliatu zmes pokryte vhodným absorbujúcim materiálom (piesok, štrk, vermikulit, 

zemina a iné vhodné absorpčné materiály) a umiestnite do vhodných nádob. Nádoby dôkladne uzatvorte a 

odstráňte ako nebezpečný odpad odovzdaním oprávnenej osobe na likvidáciu v súlade s miestne platnými 

predpismi. Po odstránení zmesi umyte kontaminované miesto veľkým množstvom vody alebo iného vhodného 

čistiaceho prostriedku. Nesplachujte do kanalizácie. Nepoužívajte rozpúšťadlá.  

6.4 Odkaz na iné oddiely 
Riaďte sa tiež ustanoveniami oddielov 7, 8 a 13 tejto karty bezpečnostných údajov. 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie  

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Bezpečnostné upozornenia 

Čítajte a dodržujte odporúčania výrobcu. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch bez primeraného vetrania a / alebo 

respirátora. Pri používaní výrobku nejedzte, nepije ani nefajčite. Dodržujte vhodné hygienické postupy. Pred 

odchodom z pracoviska si dôkladne umyte ruky a ostatné kontaminované časti tela vodou a mydlom. Používajte 

vhodné osobné ochranné prostriedky (pozri odd. 8), použite vhodný respirátor, ak nie je dostatočné vetranie. 

Vyvarujte sa rozliatiu. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Vyvarujte sa vdychovaniu pár/aerosólov/ hmly. 

Znečistený odev vyzlečte a pred použitím znovu vyperte. Dodržujte základné hygienické a bezpečnostné pravidlá 

pre prácu. Zabráňte úniku do životného prostredia. Poškodené obaly mechanicky zoberte a odstráňte, ak tak možno 

urobiť bez rizika. Zabráňte rozliatiu alebo únikom do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd. Zamedzte 

vsiaknutí do pôdy. Pri úniku postupujte podľa oddielu 6. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility  

Skladovacie podmienky 

Uchovávajte mimo dosahu nekompatibilného materiálu (pozri oddiel 10).  Skladujte na chladnom, suchom, dobre 

vetranom mieste. Skladujte v dobre uzavretom a riadne označenom obale vhodnom pre tento druh produktu. 

Skladovacie zariadenie by malo byť navrhnuté tak, aby sa predišlo možnému znečisteniu pôdy alebo vody  

v prípade netesnosti alebo úniku produktu. Uchovávajte oddelene od potravín, krmív a liekov. Uchovávajte mimo 

dosahu detí. 

Skladovacia teplota: +5  až +30 °C 

Trieda skladovania: 12 - Ďalšie nehorľavé kvapaliny (TRGS 510) 

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

Špecifické použitie je uvedené v návode na použitie na etikete obalu výrobku alebo v dokumentácii. 

 Pozri odd. 1.2.  

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1 Kontrolné parametre 
Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády SR č. 355/2006 Z.z., 

v znení nesk. predpisov sú uvedené 
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Látka CAS 

NPEL 

Poznámka priemerný krátkodobý 

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

2-Metoxymetyl-etoxypropanol 

(dipropylén glykol mono-

metyléter) 

34590-94-8 50 308 

 

– 

 

– 

 

K 

 

  

Limitní expoziční hodnoty na pracovisku podľa smernice č. 2000/39/ES, v znení neskorších predpisov (EU)  
Sú uvedené. 

CAS Názov chemického faktora 
8 hodin Krátka doba 

Poznámka 
mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

252-104-2 (2- metoxymetyletoxy)propanol 308 50 - - Pokožka 

 

Biologické medzné hodnoty podľa Nariadenia vlády SR č. 355/2006 , v znení neskorších predpisov 

Faktor v pracovnom 

ovzduší 

CAS 

Zisťovaný 

faktor 

Biologická medzná hodnota 

BMH 

Vyšetrovaný 

materiál 

Čas 

odberu 

vzorky 

- - - - - - - - 

Nie sú uvedené 

 

Hodnoty DNEL a PNEC: 

Zatiaľ nie sú k dispozícii pre zmes. 

8.2  Kontroly expozície 
8.2.1 Primerané technické zabezpečenie 

Zabezpečiť dostatočné vetranie. Zabezpečiť, aby s produktom pracovali osoby používajúce osobné ochranné 

pomôcky. Všeobecné bezpečnostné opatrenia: po skončení práce si dôkladne umyť ruky vodou a mydlom. Pri 

práci nejedzte a nepite. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami 

a odevom. Zaistite dostatočné vetranie, použite vhodné pracovné postupy. 

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky 

Ochrany očí/tváre Ochranné okuliare vyhovujúce predpísaným normám (EN 166). V prípade nutnosti 

vyššieho stupňa ochrany zabezpečiť ochranné okuliare s bočnou ochranou. 

Ochrana kože Ochrana rúk: 

Chemicky odolné, nepriepustné rukavice, splňujúce schválené normy (EN 374). 

Najvhodnejšie rukavice by mali byť zvolené na základe konzultácie s dodávateľom/ 

výrobcom rukavíc, ktorí môžu poskytnúť informácie o dobe prieniku materiálu 

rukavíc. Dobu průniku, stanovenou výrobcem, je třeba dodržet a po jejím uplynutí 

rukavice vyměnit. Môže dôjsť k prenikaniu látky kožou. 

Výber materiálu na rukavice vykonať podľa času prieniku, permeability                           

a degradácie.  

Odporúčaný materiál rukavíc: butyl, PVC 

Správny výber rukavíc nezávisí iba od materiálu, ale aj od ďalších kritériách, ktoré 

sa líšia podľa výrobcu.  

Iné 

Umožniť výplach očí. Ochranný odev (EN 943-1), obuv (EN 344, 346). 

Hygienické opatrenia 

Okamžite odstráňte všetok znečistený odev. Zasiahnutú pokožku okamžite umyte 

vodou. Pri používaní výrobku nejesť, nepiť a nefajčiť. 

Ochrana dýchacích ciest Pri bežnej manipulácii respiračné ochrana nie je nutná. Zaistite dostatočné 

vetranie. 

Tepelná nebezpečnosť Nie je 
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8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície 
Zabrániť preniknutiu do kanalizácie, odpadových vôd, vodných tokov a nádrží. Zvyšky produktov a prázdne 

nádoby by mali byť odstraňované v súlade s platnými miestnymi predpismi (pozri odd. 13) 

Zákon č. 137/2010 Z.z., o ovzduší ; zákon č. 364/2004 Z.z., o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti   

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vzhľad: Kvapalina, farba oranžová 

Zápach: pomarančový 

Prahová hodnota zápachu: údaje nie sú k dispozícii 

pH: 8 – 9 

Teplota topenia / tuhnutia: < 0 °C 

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: > 100 °C 

Teplota vzplanutia: > 55 °C 

Rýchlosť odparovania: údaje nie sú k dispozícii 

Horľavosť (tuhá látka, plyn): nemožno použiť 

Horné/dolné limity horľavosti alebo 

výbušnosti: 

údaje nie sú k dispozícii 

Tlak pár: údaje nie sú k dispozícii 

Hustota pár: údaje nie sú k dispozícii 

Relatívna hustota: 1,005 g/cm3 

Rozpustnosť (rozpustnosti): rozpustný vo vode  

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: údaje nie sú k dispozícii 

Teplota samovznietenia: údaje nie sú k dispozícii 

Teplota rozkladu: údaje nie sú k dispozícii 

Viskozita: údaje nie sú k dispozícii 

Výbušné vlastnosti: zmes nemá výbušné vlastnosti 

Oxidačné vlastnosti: nemá oxidačné vlastnosti 

9.2 Iné informácie 
Údaje nie sú k dispozícii. 

 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita  

10.1 Reaktivita 
Za bežných podmienok nie sú známe žiadne zvláštne riziká reakcie s inými látkami. 

10.2 Chemická stabilita 
Stabilné pri normálnych teplotách a tlaku a dodržanie stanovených podmienok. 

10.3   Možnosť nebezpečných reakcií 
Nie sú známe. Nebezpečná polymerizácia nevzniká. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť  
Extrémne teploty, vlhkosť. 

10.5 Nekompatibilné materiály 
Dezinfekčné prostriedky. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Pri bežnom používaní nevznikajú žiadne nebezpečné produkty rozkladu. Pri nedokonalom spaľovaní alebo 

tepelnom rozklade za vysokých teplôt sa môžu tvoriť dráždivé, alebo zdraviu škodlivé plyny / výpary / dym (oxid 

uhoľnatý, oxid uhličitý oxidy a iné produkty rozkladu). 
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ODDIEL 11: Toxikologické informácie  

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 
K dispozícii nie sú žiadne údaje o samotnej zmesi. 

Akútna toxicita 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

 

- LD50 ,orálna, potkan (mg/kg): údaje nie sú k dispozícii 

- LD50, dermálna, potkan  (mg/kg): údaje nie sú k dispozícii 

- LC50, inhalačná, potkan (mg/l): údaje nie sú k dispozícii 

 

Poleptanie kože/podráždenie kože 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Vážne Poškodenie očí / podráždenie očí  
Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Mutagenita  zárodočných buniek 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Karcinogenita 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Reprodukčná toxicita 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Toxicita pro špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Toxicita pro špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Aspiračná nebezpečnosť 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

ODDIEL 12: Ekologické informácie   

Pre zmes neboli toxikologické údaje experimentálne stanovené. Tento materiál nie je toxický pre vodné 

organizmy. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov. Podrobnosti pozri oddiel 2 a 3. 

 

12.1 Toxicita 
Zmes nie je klasifikovaná ako toxická pre vodné prostredie dlhodobými účinkami. 

 

- LC50, 96 hod., ryby (mg/l): údaje nie sú k dispozícii 

- EC50, 48 hod., kôrovce (mg/l): údaje nie sú k dispozícii 

-IC50, 72 hod., riasy (mg/l): údaje nie sú k dispozícii 

 

 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť  

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v produkte sú v súlade s kritériami rozložiteľnosti podľa nariadenia Rady (ES) 

č. 648/2004 o detergentoch. Všetky pomocné údaje sú k dispozícii zodpovedným orgánom členských štátov a budú 

poskytnuté na požiadanie príslušných orgánov. 

12.3 Bioakumulačný potenciál 
Žiadny bioakumulačný potenciál. 

12.4 Mobilita v pôde 
Rýchlo sa absorbuje do pôdy. 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
Produkt neobsahuje látky vyhodnotené ako PBT alebo vPvB. 

12.6   Iné nepriaznivé účinky 
Informácie nie sú k dispozícii. 
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní  

13.1 Metódy spracovania odpadu 
Katalógové čísla druhov odpadov priraďuje užívateľ na základe použitej aplikácie výrobku a ďalších 

skutočností. Produkt ani jeho obal sa nesmie odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi. Nevylievať do 

kanalizácie. Zaistite, aby bol obal pred likvidáciou vyprázdnený.  

Doporučený spôsob odstránenia pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 
Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložiť do označených nádob na zber odpadu a označený odpad odovzdať 

na odstránenie oprávnenej osobe (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na túto činnosť. 

Nepoužitý výrobok nevlievať do kanalizácie. Prázdne obaly môžu obsahovať zvyšky produktu. Obaly znečistené 

produktom alebo obaly obsahujúce jeho zvyšky odovzdajte k likvidácii oprávnenej osobe alebo odovzdajte v 

zberni nebezpečného odpadu. Obaly pred likvidáciou vyprázdnite a zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi 

(likviduje iba oprávnená osoba). Recyklovať podľa platných právnych predpisov. 

Doporučený spôsob zneškodňovania pre spotrebiteľa: 
Prázdny obal prípadne obal obsahujúce zvyšky produktu zneškodnite odovzdaním v zbernom mieste určenom 

pre tento účel, alebo odovzdajte k likvidácii oprávnenej osobe. 

Právne predpisy o odpadoch 

Zákon č. 79/2015 Z.z,. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Keď sa výrobok a jeho obal stanú 

odpadom, musí konečný užívateľ priradiť kód odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.., v znení neskorších 

predpisov. Zákon č. 119/2010 Z.z., o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov.  

Odporúčaný kód odpadu:   

Číslo druhu odpadu 

(obsah)                                           

20 01 29 

Detergenty obsahujúce nebezpečné látky. 

  

Číslo druhu odpadu (obal) 15 01 10   

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 

látkami 

  

Kód odpadu (absorpcia)     15 02 02  

    Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry 

    na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 

  

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

Tento produkt nepodlieha predpisom pre prepravu nebezpečných vecí (ADR, RID, ADN, ICAO / IATA, IMDG). 

 

14.1 Číslo OSN Nie je 

14.2 Správne expedičné  označenie OSN Nie je 

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti                                     

pre dopravu  
Nie je 

14.4 Obalová skupina  Nie je 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie  Nie je 

14.6 Osobité bezpečnostné opatrenia                              

pre užívateľa 
Nie je 

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa 

prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC 
Nie je 

ODDIEL 15: Regulačné informácie  

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia 
a životného prostredia 

Obmedzenia týkajúce sa zmesi alebo látok obsiahnutých v prílohe XVII nariadenia REACH: bod 3 

Kandidátska listina (zoznam SVHC látok) – článok 59 nariadenia REACH: žiadne. 
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Látky podliehajúce autorizácii (príloha XIV nariadenia REACH): žiadne. 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 

chemikálií (REACH) 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 

(CLP) 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech. 

Smernica komisie 2000/39/ES, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšš ích prípustných hodnôt 

vystavenia pri práci 

Smernica komisie 2006/15/ES, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt 

vystavenia pri práci  

Smernica komisie 2009/161/EÚ, ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt 

vystavenia pri práci 

Zákon č. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) 
vrátanie vykonávacích predpisov  

Zákon č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 137/2010 Z.z., o ovzduší 

Zákon č. 364/2004 Z.z., o vodách (vodný zákon), v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov 
Nariadenie vlády č. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci 

Usmernenia 

ECHA: Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov, verzia 3.1, november 2015 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti   
Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti pre zmes. 

ODDIEL 16: Iné informácie  

Zmeny karty bezpečnostných údajov   
História revízií: 

 

Legenda k skratkám a akronymom 
SCL Špecifický koncentračný limit  

CAS  Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látok - viac na www.cas.org) 

ES  číselný identifikátor chemických látok pre zoznamy EINECS, ELINCS a NLP 

PBT  látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické 

vPvB  látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne 

NPEL najvyšší prípustný expozičný limit 

LD50  hodnota označuje dávku, ktorá spôsobí smrť 50 % zvierat po jej podaní 

LC50  hodnota označuje koncentráciu, ktorá spôsobí smrť 50 % zvierat po jej podaní 

EC50  koncentrácia látky, pri ktorej dochádza u 50 % zvierat k efektívnemu pôsobeniu na organizmus 

IC50  polovica maximálnej inhibičnej koncentrácie, pri ktorej dochádza k pôsobeniu na organizmus 

SVHC Substances of Very High Concern - látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy 

DNEL Derived No Effect Level (odvodená hladina látky, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom) 

PNEC Predicted No Effect Concentration (predpokladaná koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza 

k žiadnym účinkom) 

 

Flam. Liq. 3  Horľavá kvapalina, kategória 3 

Acute Tox. 4   Akútná toxicita, kategória 4 

Asp. Tox. 1   Aspiračná nebezpečnosť 

Skin Irrit. 2  Žieravosť/dráždivosť kože, kategória 2 

Verzie Dátum Zmeny  

1.0 07. 11 2016 Nová KBÚ podľa Nariadenia 1907/2006/EC a nariadenia Komisie (EU) 2015/830. 

Klasifikácia a označenie zmesi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/2008. 

http://www.cas.org/
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Eye Dam. 1  Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1 

Eye Irrit. 2  Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2 

Aquatic Acute 1   Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kategorie 1 

Aquatic Chronic 1  Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 1 

Zoznam relevantných výstražných upozornení a bezpečnostných upozornení použitých v karte 
bezpečnostných údajov  
H226 Horľavá kvapalina a pary. 

H302 Škodlivý po požití. 

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

H315 Dráždi pokožku. 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H400 Veľmi toxická pre vodné organizmy. 

H410 Veľmi toxická pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov  
Informácie tu uvedené vychádzajú z našich najlepších znalostí a súčasnej legislatívy. Karta bezpečnostných údajov 

bola spracovaná na základe originálu karty bezpečnostných údajov poskytnutej výrobcom zmesi                                                         

(zo dňa 18. 03. 2015). Na spracovanie boli použité údaje z registračnej dokumentácie (ECHA) pre látky s 

uvedeným registračným číslom. 

Metódy použité pri klasifikácii zmesi 
Klasifikácia zmesi bola posúdená výrobcom zmesi a použitá následným užívateľom na základe článku 4, odseku 

6 nariadenia (ES) č. 1272/2008 (použitie klasifikácie odvodenej účastník dodávateľského reťazca za podmienky, 

že sa nezmení zloženie zmesi). Klasifikácia bola overená zhotoviteľom tohto bezpečnostného listu, ktorý 

následnému užívateľovi odporučil informovať svojho dodávateľa o nutnosti revízie klasifikácie zmesi a doplnenie 

údajov. 

Zmes bola hodnotená a klasifikovaná v súladě s nariadením (ES) č. 1272/2008 výpočtom: aditívna alebo 

neaditívna metóda (nebezpečnosť pre zdravie), súčtová metóda (nebezpečnosť pre životné prostredie) a na základe 

údajov zo skúšok (v prípade fyzikálnej nebezpečnosti). 

Pokyny pre školenie 
Pozri zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov 

Iné informácie 
Ďalšie údaje na uvedenie na štítku podľa Nariadenie č. 648/2004 / ES o detergentoch: 

- názov alebo obchodný názov či obchodná značka a úplná adresa a telefónne číslo osoby zodpovednej za 

uvedenie výrobku na trh; 

- adresa, prípadne adresa elektronickej pošty, a telefónne číslo, na ktorom je možné získať kartu list 

- obsah, návod na použitie, osobitné bezpečnostné opatrenia 

Iné informácie: pozri oddiel 1.3. 

Vyhlásenie 
Karta bezpečnostných údajov je odborným kvalifikovaným materiálom podľa platných právnych predpisov. 

Akékoľvek úpravy bez súhlasu odborne spôsobilej osoby sú zakázané. 

Produkt by nemal byť použitý pre žiadny iný účel, než pre aký je určený (oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky 

použitia sú mimo kontroly dodávateľa, je na zodpovednosti používateľa, aby prispôsobil predpísané upozornenia 

miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného                           

a nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku. 

 


