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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku  

1.1 Identifikátor produktu:                                             D  1 
                   Látka/zmes:                                                                         zmes 
                   Číslo: 
      Ďalšie názvy zmesi: 
1.2           Určené použitie zmesi:                                                    Prací prípravok pre profesionálne použitie 
                   Neodporúčané použitie zmesi:                                       Nepoužívajte inak, než je uvedené v kapitole 7. 
1.3 Podrobné údaje o dodávateľovi bezpečnostného listu: 

Výrobca -  meno/obchodné meno:                               Professional support s.r.o. 
                                                                                             P&G Professional Service Partner CEE 
miesto podnikania alebo sídlo                                        Voříškova 402/11; 623 00 Brno  
                                                                                             Česká republika 
                                                                                             IČO  27709558 
Telefón:                                                                               +420 778 063 677 
Adresa elektronickej pošty:                                             info@pgprofsupport.com  

1.4 Núdzové telefónne číslo: 
                    Núdzové telefónne číslo                                                  Toxikologické informačné centrum +421 2 5477 4166   

 
ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 
2.1      Klasifikácia látky alebo zmesi  
            Klasifikácia zmesi podľa Nariadení (ES)1272/2008 
                    Triedy a kategórie nebezpečnosti 
Acute Tox. 4 
Eye Irrit 2 
Skin Irrit. 2 
                                Výstražný symbol                     GHS07  
                                                                                                                                                  
 
Signálne slovo                              varovanie 
Štandardné vety o nebezpečnosti              H302  Škodlivý po požití. 
                                                                           H319   Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
                                                                           H315   Dráždi kožu. 
 
                                                                                                                                                                                                                                  
2.2      Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka pri používaní prípravku:       
           Prípravok je klasifikovaný ako nebezpečný pre zdravie človeka. Dráždi najmä oči a kožu a je škodlivý pri požití. 
2.3      Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie pri používaní prípravku: 
           Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. 
2.4      Najzávažnejšie nepriaznivé účinky z hľadiska požiarneho nebezpečenstva pri používaní prípravku: 
           Prípravok nie je klasifikovaný ako horľavý ani ako oxidujúci  
2.5      Prvky označenia 
             Výstražný symbol 
 

   Signálne slovo        Varovanie 
     
 
   Štandardné vety o nebezpečnosti            H302  Zdraviu škodlivý pri požití           
                                                                            H319   Spôsobuje vážne podráždenie očí 

                                                                                                            H315   Dráždi kožu 
 
  Pokyny pre bezpečné zachádzanie 
  P264       Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. 
  P280       Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P301+330+331  Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 
P301+312  Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. 
P302+352   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 je to možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

mailto:info@pgprofsupport.com
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P332+313   Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P337+313   Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P362   Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. 
 
Nebezpečné látky: 
Polyméry - zmes etoxylátov a alkoxylátov mastného alkoholu 
Propan-2-ol (CAS 67-63-0) 

  
Povinné upozornenie na obale: 
Pre profesionálnych užívateľov je na požiadanie k dispozícii bezpečnostný list. 
 
2.6      Ďalšie riziká, ktoré prispievajú k celkovej nebezpečnosti látky alebo prípravku: Neuvedené 

 
ODDIEL 3:  Zloženie/informácie o zložkách 
3.1.Látky: Nevzťahuje sa 
3.2. Zmesi 
Chemická charakteristika 
Zmes nižšie uvedených nebezpečných látok a neškodných prímesí. 
Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky a látky so stanovenými najvyššími prípustnými koncentráciami v pracovnom ovzduší 
 

Identifikačné 

čísla 

Názov látky Obsah v % Klasifikácia 

67/548/EHS 

Klasifikácia CLP Označenie CLP Pozn. 

Kódy tried a 

kategórií 

nebezpečnosti 

Kódy 

štandardných viet 

o nebezpečnosti 

Kódy 

výstražných 

symbolov a 

signálnych slov 

Kódy 

štandardných viet 

o nebezpečnosti 

 

  
Polymér 

Neónický  
tenzid - etoxylát 
mastného  
alkoholu     

30 - 40 Xn   R 22, 41 Acute Tox. 4 
Eye Dam. 1 

H302 
H318 

GHS07 
GHS05 
Dgr 

H302 
H318 

 

Polymér neiónický  
tenzid - etoxylát 
mastného  
alkoholu     

3 - 8 Xi, N 
R 41, 50     

Eye  Dam. 1 
Aquatic acute 1 

H318 
H400 

GHS05 
GHS09 
Dgr 

H318 
H400 

 

Polymér neiónický  
tenzid - alkoxylát 
mastného  
alkoholu     

1 - 3 Xi, N 
R 38, 50     

Skin Irrit. 2 
Aquatic acute 1 

H315 
H400 

GHS07 
GHS09 
Wng 

H315 
H400 

 

67-63-0 
200-661-7 
603-117-00-0 

Propan-2-ol < 10 F, Xi 
R 11, 36, 67 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 

H225 
H319 
H336 

GHS02 
GHS07 
Dgr 

H225 
H319 
H336 

 

 

Plné znenie všetkých štandardných viet a pokynov je uvedené v oddiele 16. 
 (5) Koncentračné limity pre plynné nebezpečné zmesi sú vyjadrené v objemových percentách. 
 (B) Niektoré látky (kyseliny, hydroxidy atď.) sú uvádzané na trh vo vodných roztokoch v rôznej koncentrácii, a vyžadujú teda rozdielnu 
klasifikáciu a označenie, pretože ich nebezpečnosť je pri rôznych koncentráciách rôzna. V časti 3 majú záznamy s poznámkou B obecné 
označenie tohto typu: „… % nitric acid“ („… % kyselina dusičná“). V tomto prípade musí dodávateľ uviesť na štítku koncentráciu roztoku 
vyjadrenú v percentách. Ak nie je uvedené inak, predpokladá sa, že koncentrácia je uvedená v hmotnostných percentách. 
 
Zložky podľa nariadení 907/2006/ES o detergentoch: prípravok nie je určený pre maloobchodný predaj a podľa vyššie uvedeného 
nariadenia deklaruje ich obsah tento bezpečnostný list. 
>30% neiónické povrchovo aktívne látky 
<1% optické zjasňujúce látky, sorban draselný (konzervačná látka) 
 

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI   
4.1 Všeobecné pokyny:  

Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s mierne zaklonenou hlavou a vyhľadajte lekársku 
pomoc. Zabráňte prechladnutiu. Pri bezvedomí nepodávajte nič ústami. Ak sa prejavia vážne zdravotné problémy, v prípade 
pochybností alebo pri bezvedomí zaistite lekársku pomoc a poskytnite jej informácie z tohto bezpečnostného listu.  
 Pri nadýchaní:  
Pri správnej manipulácii a odporúčanom spôsobe použitia sa nepredpokladá nutnosť prvej pomoci. Pokiaľ ale situácia vyžaduje 
prvú pomoc, potom dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite telesný aj duševný pokoj. Nenechajte prechladnúť.  Pri 
zástave  
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dychu alebo nepravidelnom dýchaní zahájte umelé dýchanie z pľúc do pľúc. Ak dráždenie alebo iné celkové príznaky pretrvávajú, 
vyhľadajte lekársku pomoc.  
Pri styku s kožou:  
Okamžite odložte všetko kontaminované oblečenie. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodu a mydlom. 
Poleptanú kožu umyte množstvom vody a ošetrite krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení alebo známkach poleptania vyhľadajte 
lekársku pomoc.  

 Pri zasiahnutí očí:  
Oči premývajte veľkým množstvom pokiaľ možno vlažnej tečúcej vody najmenej 15 minút pri násilne otvorených viečkach  
a vyhľadajte lekársku pomoc.  

 Pri požití:  
Postihnutého umiestnite na pokojné miesto. Ústa vypláchnite vodou (iba za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí); nikdy 
nevyvolávajte zvracanie. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal prípravku alebo etiketu.  

4.2.            Najdôležitejšie akútne a oneskorené symptómy a účinky 
Pri vdýchnutí 
Podráždenie dýchacích ciest je veľmi nepravdepodobné. 
Pri požití 
Zažívacie problémy, nevoľnosť, dýchacie problémy, bolesti brucha a hlavy. Všetky symptómy sa môžu prejaviť s oneskorením až 
48 hodín. 
Pri zasiahnutí očí  
Podráždenie, začervenanie, slzenie, bolesť 
Pri styku s kožou  
Začervenanie, podráždenie. 

4.3 Ďalšie údaje:  
 Údaj o umiestnení a použití špeciálnych prostriedkov pre prvú pomoc vč. liekov a prístrojov:  
 Špeciálne prostriedky nie sú určené.  
 Odporučenie pre lekársku prvú pomoc: Liečba je symptomatická. 

Oddiel 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
5.1 Vhodné hasiace prostriedky:  

Vodná hmla, penové alebo práškové hasiace prístroje, oxid uhličitý. 
5.2 Nevhodné hasiace prostriedky (najmä tie, čo nesmú byť použité z bezpečnostných dôvodov):  

Odpadá.  
5.3 Zvláštne nebezpečenstvo (upozornenie na špecifické nebezpečenstvá pri požiari a hasení):  

Vdychovanie splodín požiaru (napr. oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a oxidov dusíka) môže vyvolať závažné poškodenie 
zdravia.  

5.4 Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov:  
Pri požiari používajte vhodnú ochranu dýchadiel (izolačný prístroj), popr. celotelovú ochranu.  

5.5 Ďalšie údaje:  
 Uzavreté nádoby s prípravkom v blízkosti požiaru chlaďte vodou. 

 

Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ  

6.1 Bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb:  
Zmes nie je horľavá. Zaistite dostatočné vetranie. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podľa pokynov, 
obsiahnutých v kapitolách 7 a 8.  

6.2 Bezpečnostné opatrenia na ochranu životného prostredia:  
Zabráňte kontaminácii pôdy a úniku do povrchových alebo spodných vôd. Nepripusťte vniknutiu do kanalizácie. 

6.3 Odporučené metódy čistenia a zneškodnenia: 
Prípravok pokryte vhodným absorbujúcim nehorľavým materiálom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné absorpčné 
materiály, apod.), zhromaždite v dobre uzavretých nádobách a odstráňte ako nebezpečný odpad. Zozbieraný materiál 
zneškodňujte v súlade s oddielom 13. Pri úniku veľkých množstiev prípravku informujte hasičov popr. iný miestne kompetentný 
orgán. Pokiaľ unikne skutočne malé množstvo, dá sa spláchnuť nariedením veľkým množstvom vody.   

6.4 Odkaz na iné oddiely:  
 Oddiely 7., 8. a 13.  

Oddiel 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE  
7.1 Pokyny pre zachádzanie:  
7.1.1 Opatrenia pre bezpečné zachádzanie s prípravkom:  

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky v súlade s kapitolou 8. Dbajte na 
platné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia.  

7.1.2 Ďalšie zvláštne požiadavky vč. zakázaných alebo odporúčaných postupov pri nakladaní s prípravkom:  
Nie sú.  

7.1.3 Ochrana pred požiarom alebo výbuchom: Odpadá.  
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7.2.1 Podmienky pre bezpečné skladovanie:  
Skladujte v pôvodných obaloch, v chlade, suchu a tme, v dobre vetraných miestnostiach. Nenechajte zmrznúť. Chráňte pred  
teplom a priamym slnečným svetlom.  

7.2.2 Najvyššie prípustné množstvo prípravku pre dané skladovacie podmienky:  
                   podľa podmienok konkrétneho skladu 
7.2.3 Ďalšie zvláštne požiadavky vč. typu materiálu pre obal: 
                   Materiál obalu  HDPE (2), vysokohustotný (lineárny) polyetylén, ďalšie špecifikácie podľa Dohody ADR  
7.2.4 Ochrana pred požiarom alebo výbuchom:  
 Odpadá.  
7.2.5 Pokyny pre spoločné skladovanie:  
 Uchovávajte ich oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte mimo dosah detí. 

 

Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA   
8.1 Technické opatrenia (prípadné iné opatrenia) na obmedzenie expozície osôb:  

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci. Starajte sa o dobré vetranie.  
8.2 Kontrolné parametre: 
8.2.1 Prípravok obsahuje látky, pre ktoré sú stanovené nasledujúce najvyššie prípustné koncentrácie v pracovnom ovzduší (NPK-P):  

 
Chemický názov                             Číslo  CAS       PEL [mg.m-3]     NPK-P [mg.m-3]       
Propan-2-ol                                          67-63-0                     500,0                 1000,0  
Faktor prepočtu z mg/m3 na ppm (25 °C, 100 kPa): 0,407 
 
8.2.2 Odporúčaná/é metóda/y merania látok v pracovnom ovzduší: 
 Túto informáciu nemáme v súčasnej dobe k dispozícii. 
8.2.3 Odporučené postupy monitorovania expozície osôb:  
 Túto informáciu nemáme v súčasnej dobe k dispozícii. 
8.3 Osobné ochranné prostriedky:  
8.3.1 Ochrana dýchacích orgánov:  

Pri doporučenej manipulácii nie je nutná.  
8.3.2 Ochrana očí:  

Ochranné okuliare alebo štít na tvár (podľa charakteru vykonávanej práce).  
8.3.3 Ochrana rúk:  
                    Ochranné rukavice (podľa charakteru vykonávanej práce). Použité rukavice musia vyhovovať špecifikáciám direktívy EÚ     
89/686/EEC  a z nej vyplývajúcej normy EN374, napr. KCl 730 Camatril® (tesný kontakt), KCl 743 Dermatril® (postriekanie). 

Pri dlhšom alebo opakovanom styku používajte vhodné ochranné krémy na pokožku.  Dbajte ďalších odporúčaní výrobcu. 
8.3.4 Ochrana kože (tj. ochrana celého tela):  

Pracovný odev. Pri znečistení pokožky ju dôkladne umyte.  
8.4 Ďalšie údaje vč. všeobecných hygienických opatrení:  

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci s leptavými chemickými látkami, zabráňte najmä styku s očami a 
s pokožkou. Tj. najmä pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Zašpinené a postriekané časti odevu zoblečte. Po práci si umyte ruky 
teplou vodou a mydlom a pokožku ošetrite vhodnými reparačnými prostriedkami. 

 
Oddiel 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 Skupenstvo (pri 20 °C):  Číra homogénna kvapalina. 
 Farba: číra. 
 Zápach (vôňa): Po použitých surovinách. 
 Hodnota pH (20 °C) 1 % roztok:  5,5 – 7,5 
 Bod (teplota) topenie/tuhnutie (°C): nestanovená 
 Bod varu (°C): nestanovený 
 Bod vzplanutia (°C): 45°C 
 Horľavosť: 

- Bod horenia (°C): Nestanovený. 
  - Teplota vznietenia (°C): Nestanovená. 
 Samozápalnosť: nie je samozápalný. 
 Medze výbušnosti: dolná medza (% obj.): Nestanovená , nie je výbušný. 
                horná medza (% obj.): Nestanovená, nie je výbušný. 
 Oxidačné vlastnosti: Nestanovené. 
 Tenzia pár (pri 20 °C): Nestanovená. 
 Hustota (pri 20 °C): 0,98 (+/-0,05)g.cm 

-3 

 Rozpustnosť (pri 20 °C): 
- vo vode: Rozpustný. 
- tukoch včítane špecifikácie oleja použitého ako rozpúšťadlo: Nestanovená. 
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 Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanovený. 
                   Ďalšie údaje:  
                    - dynamická viskozita  (20 °C): 50mPas 

 
Oddiel 10: STABILITA A REAKTIVITA  
10.1          Reaktivita: pri dodržaní všetkých pokynov je prípravok stabilný  
10.2          Stabilita: pri dodržaní všetkých pokynov ku skladovaniu a manipulácii je prípravok stabilný  
10.3          Nebezpečné reakcie: Nebezpečné reakcie spontánne neprebiehajú.                   
10.4          Podmienky, ktorých je treba sa vyvarovať: Zahrievaniu nad 35 °C, slnečnému žiareniu a blízkosti zdrojov tepla. 
10.5          Materiály, ktorých je treba sa vyvarovať: Nie sú uvedené. 
10.6          Nebezpečné produkty rozkladu: Pri tepelnom rozklade vzniká oxid uhoľnatý, oxid uhličitý  

 
Oddiel 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE              
11.1  Nepriaznivé účinky na zdravie spôsobené expozíciou látky alebo prípravku: 
  Akútna toxicita prípravku: Pre prípravok nie sú žiadne relevantné toxikologické údaje  k dispozícii  

Akútna toxicita komponentov prípravku: 
Propan-2-ol  

LD50, orálne, potkan (mg.kg-1): 5045 
LD50, dermálne, králik (mg.kg-1): 12800 
LC50, inhalačne, potkan, 8 hod. (mg.l-1): 16000 ppm 

11.2 Známe dlhodobé aj okamžité účinky a takisto chronické účinky plynúce z krátkodobej aj dlhodobej expozície: leptá oči, sliznice,  
                    kožu  

Chronická toxicita: nie sú k dispozícii údaje, nepredpokladá sa 
 Senzibilizácia: nie sú údaje 
 Karcinogenita: nie sú údaje 
 Narkotické účinky: nie sú údaje 
 Mutagenita: nie sú údaje 
 Toxicita pre reprodukciu: nie sú údaje   
11.3            Kvapalina leptá pokožku aj sliznice a  oči.  

 
Oddiel 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  
12.1 Ekotoxicita prípravku:  
                   Akútna toxicita prípravku pre vodné organizmy:  údaje nie sú k dispozícii 
 Akútna toxicita komponentov prípravku pre vodné organizmy: 
                    Propan-2-ol 

LC50, 96hod., ryby (mg.l-1):  9640 (Pimephales promelas) 
EC50, 24 hod., dafnie (mg.l-1):  6851 (Daphnia magna) 
IC50, 72 hod., riasy (mg.l-1):  >2000 (Desmodesmus subspicatus)         

12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť: V prípravku obsiahnuté povrchovo aktívne látky vyhovujú nariadeniam Európskej Únie 
648/2004/ES o detergentoch. 
12.3 Bioakumulačný potenciál: nie je stanovený, nepredpokladá sa  
12.4            Mobilita: údaje nie sú k dispozícii 
12.5  Výsledky posúdenia PBT a vPvB:  na prípravok sa nevzťahuje 
12.6 Iné nepriaznivé účinky: hodnoty ekotoxicity sa vzťahujú k čistým látkam. Neutralizácia v čističkách odpadných vôd je možná. 

 

Oddiel 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
  
13.1 Nebezpečenstvo pri odstraňovaní látky alebo prípravku: Postupuje sa podľa zákona o odpadoch a podľa prevádzacích  
                   predpisov o zneškodňovaní nebezpečných odpadov na zaistenej skládke pre tieto odpady alebo v spaľovacom  
                   zariadení pre  nebezpečné odpady u firiem s oprávnením k tejto činnosti. 
13.2 Metódy odstraňovania látky alebo prípravku a znečistených obalov: Obaly je treba dokonale vyprázdniť. Po odpovedajúcom 

vyčistení  môžu byť recyklované. S nevyčistenými obalmi sa nakladá ako  s odpadmi samotného prípravku. 
    Konečné  zatriedenie odpadu prevádza jeho pôvodca podľa vlastností odpadu v dobe jeho vzniku podľa vyhlášky  MŽP č.   
    41/2005 Zb. v platnom znení.  

13.3 Právne predpisy o odpadoch v ČR: 

Zákon 185/2001 Zb., o odpadoch, v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 477/2001 Zb. o obaloch v platnom znení. 
 
 
 
 

                                                               KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV                                                                                                                                                                                                                

   Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a jeho novelizácie –nariadenia (EÚ) č. 2015/830 

dátum vydania:      12.9.2014                                                                                                        
dátum poslednej revízie:  17.7.2019 

strana    5/7             

           Názov výrobku:     D 1 



 

Professional support s.r.o. , Procter&Gamble Professional Service Partner 
Voříškova 402/11, 623 00 Brno, Company ID: 277 09 558, Company VAT ID: CZ 277 09 558 

 

                                                               KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV                                                                                                                                                                                                                

   Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a jeho novelizácie –nariadenia (EÚ) č. 2015/830 

dátum vydania:      12.9.2014                                                                                                        
dátum poslednej revízie:  17.7.2019 

strana    6/7             

           Názov výrobku:     D 1 
 

Oddiel 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 
 

 

Oddiel 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE  
15.1 Informácie tykajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia/ právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi:                   

Prípravok je určený pre profesionálne použitie a nie je predávaný v maloobchode. 
Povrch, prichádzajúci do styku s potravinami po použití prostriedku dôkladne a opakovane opláchnite vodou. 

 
Špecifické ustanovenia na úrovni Európskych spoločenstiev:  Smernica 1999/45/EHS, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1907/2006/ES,  
                        Smernica EU 1272/2008  
 Právne predpisy obsahujúce špecifické ustanovenia týkajúce sa ochrany osôb alebo životného prostredia: 

Zákon č. 350/2011 Zb. v platnom znení a súvisiacej vyhlášky a nariadení vlády, 
Zákon č. 477/2001 Zb., o obaloch a o zmene niektorých zákonov,  
Zákon č. 185/2001 Zb., o odpadoch a o zmene niektorých ďalších zákonov. 
Zákon č. 254/2001 Zb., o vodách a o zmene niektorých zákonov  (vodný zákon). 
Zákon č. 133/1985 Zb., o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.  

                 Nariadenie vlády 93/2012 Zb., ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia pri práci (novelizácia NV 361/2007) 
15.2          Posúdenie chemickej bezpečnosti: nebolo prevedené  
 
Zložky podľa nariadení 907/2006/ES o detergentoch: prípravok nie je určený pre maloobchodný predaj a podľa vyššie uvedeného 
nariadenia deklaruje ich obsah tento bezpečnostný list. 
>30% neiónické povrchovo aktívne látky 
<1% optické zjasňujúce látky, sorban draselný (konzervačná látka) 
 

Oddiel 16: INÉ INFORMÁCIE  
Zoznam štandardných viet o nebezpečnosti, uvedených  v oddieloch 2.a 3. 
H319     Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H302     Škodlivý po požití. 
H315     Dráždi kožu. 
H400     Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
H336     Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H318     Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
H225     Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
 

Predpis Číslo UN Pomenovanie a popis Tried
a 

Obalová skupina Prepravn
á 
kategória 

Klasifikačný  
kód 

Bezpečnostné 
značky 

Identifikačné číslo 
nebezpečnosti 
 

Obmedze
né 
množstvá 

ADR/RID UN3082 LÁTKA OHROZUJÚCA  ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, KVAPALNÁ, i.n. (alkyl 
alcohol ethoxylát) 
 

9 III 3 (E) M6 9     90 5 l 
E1 

Predpis Číslo UN Pomenovanie a popis Tried
a 

Obalová skupina   Bezpečnostné 
značky 

  

ADN UN3082 LÁTKA OHROZUJÚCA  ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, KVAPALNÁ, i.n. (alkyl 
alcohol ethoxylát) 
 

9 III   9     90  

Predpis Predpis Pomenovanie a popis Tried
a 

Obalová skupina Látka 
znečisťuj
úca more   

EMS Code 
 

Bezpečnostné 
značky 

  

IMDG UN3082 LÁTKA OHROZUJÚCA  ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, KVAPALNÁ, i.n. (alkyl 
alcohol ethoxylát) 
 

9 III   ne   9        90  

Predpis Predpis Pomenovanie a popis Tried
a 

 Inštrukci
e pre 
balenie 
(cargo) 

Inštrukcie 
pre balenie 
(passenger 

Bezpečnostné 
značky 

  

IATA UN3082 LÁTKA OHROZUJÚCA  ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, KVAPALNÁ, i.n. (alkyl 
alcohol ethoxylát) 
 

9 PG II   9           90  
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Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka 
Výrobok nesmie byť - bez zvláštneho súhlasu výrobcu/dovozcu - používaný k inému účelu, než je uvedené v oddiele 1. 
Užívateľ je zodpovedný za dodržovanie všetkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia     

    

 
Legenda k skratkám a skratkovým slovám používaným v bezpečnostnom liste 

 
CAS Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chémii pre chemické látky 
CLP Klasifikácia, označovanie a balenie 
ČSN Česká technická norma 
EC50 Koncentrácia látky, pri ktorej je zasiahnutých 50 % populácie 
IC50 Koncentrácia pôsobiaca 50% blokádu 
LC50 Smrteľná koncentrácia látky, pri ktorej sa dá očakávať, že spôsobí smrť 50 % populácie 
LD50 Smrteľná dávka látky, pri ktorej sa dá očakávať, že spôsobí smrť 50 % populácie 
EINECS Európsky zoznam existujúcich obchodovaných chemických látok 
EmS Pohotovostný plán 
ICAO Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo 
IATA Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov 
IMDG Medzinárodná námorná preprava nebezpečného zboží 
MFAG Príručka prvej pomoci 
MARPOL Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí 
REACH Registrácia, hodnotenie a obmedzovanie chemických látok (nariadenie EP a Rady (ES) č.1907/2006) 
PBT Perzistentný, bioakumulatívny a toxický 
vPvB Vysoko perzistentný a vysoko bioakumulatívny 
IBC Medzinárodný predpis pre stavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúcich nebezpečné chemikálie 
NPK Najvyššia prípustná koncentrácia 
PEL Prípustný expozičný limit 

 
Pokyny pre školenie 
Zoznámiť pracovníkov s doporučeným spôsobom použitia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou a zakázanými 
manipuláciami so zmesou. 
 
Odporúčané obmedzenia použitia:  neuvedené 
 
Informácie o zdrojoch údajov použitých pri zostavovaní bezpečnostného listu 

 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) v platnom znení, Nariadenie Európskej komisie a Rady (ES) 
č.1272/2008 v platnom znení, Nariadenie Komisie (EU) č.453/2010, smernica 67/548/EHS v znení neskorších predpisov a 1999/45/ES, 
Nariadenie Komisie (EU) č. 286/2011, ktorým sa pre účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku mení nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, Zákon č.350/2011 Zb., o chemických látkach a 
chemických zmesiach v platnom znení, Vyhláška 402/2011 Zb. o hodnotení nebezpečných vlastností chemických látok a chemických zmesí a 
balení a označovaní nebezpečných chemických zmesí, údaje od spoločnosti alebo podniku, databáza nebezpečných látok. 
Publikácia "Zásady pre poskytovanie prvej pomoci pri expozícii chemickým látkam" (doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., 
MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.) 

 
Prehlásenie:  
Bezpečnostný list obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené 
údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za 
záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu.  

 
 
 
 
 


