
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 a smernice 1999/45 / ES

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU

1.1. Podrobnosti o produkte: gél na dezinfekciu rúk a pokožky (50 ml - 20 l)

        NNK Eng .:                                14738-3/2020/JIF

1.2. Látka alebo zmes je vhodná

        identifikované použitie alebo

        Kontraindikované použitie:     Čistiaci gél na ruky s antiseptickým účinkom.

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

1.4. Núdzové telefónne číslo:  Zdravotná toxikologická informačná služba    
(ETTSz) 1096 Budapešť,                                                      

          adresa: Nagyvárad tér 2. 
 deň a noc: 36/80-201-199

          telefón: počas pracovnej doby: 36 / 1-464-9359

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Na základe dostupných údajov je prípravok klasifikovaný ako horľavý z dôvodu obsahu alkoholu, berúc 
do úvahy koncentráciu chemikálie.

 

2.1.1 Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Flam. LIQ. 2. GHS02; H225 Eye Irrit. 2. GHS07; H319    

 

 

    

                         

     Nebezpečenstvo    Nebezpečenstvo 
               požiaru                         



Varovanie:    Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia pre látku:   

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

Bezpečnostné upozornenia P označujúce bezpečné použitie látky:

Prevencia P-vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a horúcich povrchov. Zákaz fajčenia. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí

Riešenie problémov s vetami P

P370 + P378 V prípade požiaru použite CO2, penu, prášok.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.   
Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú k dispozícii a je to ľahké.  Pokračujte vo vyplachovaní.  

P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte na chladnom mieste.

2.2. Prvky označovania

Dezinfekčný gél na ruky a pokožku (50 ml, 110 ml, 500 ml, 1000 ml)

Zloženie: etanol 63% hm. (CAS číslo: 64-17-5, číslo EÚ: 200-578-6), benzalkóniumchlorid (alkyldimetylb-
enzylamóniumchlorid; alkinyl (etylbenzyl) dimetylamóniumchlorid) 0,2% hm. (CAS číslo: 68391-01-5, 
85409-23-0, číslo EÚ: 269-919-4, 287-090-7)

Ďalšie zložky: propylénglykol, trietanolamín, želatinačné činidlo, etylhexylglycerol, pantenol, PEG-75 
lanolín, vonné látky, farbivá, voda, vitamín E, odstraňovač vôní

                GHS0  GHS07  

    

                         

     Nebezpečenstvo    Nebezpečenstvo 
               požiaru  u                 

H - vety označujúce nebezpečenstvá / riziká prípravku

Výstražné upozornenia pre látku:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

P-vety označujúce riziká / riziká prípravku

Bezpečnostné upozornenia P označujúce bezpečné použitie látky:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a horúcich povrchov. Zákaz fajčenia.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí

P370 + P378 V prípade požiaru použite CO2, penu, prášok.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kon-
taktné šošovky, ak sú k dispozícii a je to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní.

P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte na chladnom mieste.



Text štítku:

Oblasť použitia: dá sa použiť na hygienickú dezinfekciu rúk a pokožky.

Antimikrobiálne spektrum: baktericídny, tuberkolocídny, fungicídny a virucidný účinok

Oblasť použitia: Rezidenčné a profesionálne

Použitie: Prípravok sa má aplikovať koncentrovaný, neriedený. Naneste 3 ml gélu na dlaň a rovnomerne 
rozotrite, potom nechajte uschnúť.

Expozičná doba: min. pol minúty, Produkt sa dá použiť aj na dezinfekciu oblasti okolo rany.

Účinná látka: etanol 63 m / m% (CAS číslo: 64-17-5, EU číslo: 200-578-6), chlorid benzalkonium  
0,2 m / m% (CAS číslo: 68391-01-5, 85409-23-0, EÚ-číslo: 269-919-4, 287-090-7)  
Ďalšie prísady: propylénglykol, trietanolamín, želatinačné činidlo, etylhexylglycerol, panthenol, PEG-75 
lanolín, vonné látky, farbivá, voda, Vitamín E, odstraňovač vôní

Varovanie: Nebezpečenstvo! Mimoriadne horľavá kvapalina a pary! Spôsobuje vážne podráždenie očí! 
Chráňte pred horúčavou / iskrami / otvoreným ohňom / horúcimi povrchmi! Zákaz fajčenia! Uchováva-
jte mimo dosahu detí! V prípade požiaru sa na hasenie môže použiť CO2, pena, prášok. PO ZASIAHNUTÍ 
OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú k dispozícii a je 
to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní! Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte na chladnom 
mieste. Nedotýkajte sa elektrického zariadenia úplne suchými rukami! Nemiešajte s inými čistiacimi a 
dezinfekčnými prostriedkami!

Prvá pomoc: Vdýchnutie: Vyveďte na čerstvý vzduch. Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára. Styk 
s očami: Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút, a to aj pod 
viečkami. Navštívte očného lekára, špecialistu. Požitie: Ihneď vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie! 
Vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

Dekontaminácia: Rozliaty materiál absorbujte absorbčným materiálom (napr. Pieskom, pilinami) a uložte 
do vhodnej nádoby na zneškodnenie odpadu. Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. 

Spracovanie odpadu: Úplne vyprázdnené, vodou prepláchnuté obaly sa môžu opätovne použiť alebo 
zneškodniť ako komunálny odpad.

Životné prostredie / ekotoxikológia: Nedovoľte, aby produkt prenikol do podzemnej vody, povodia 
alebo kanalizácie.

Skladovanie a doba použiteľnosti: môže sa skladovať v pôvodných neporušených, neotvorených oba-
loch na suchom a chladnom mieste (do 37 ° C), mimo otvoreného ohňa a zdrojov zapálenia po dobu 24 
mesiacov od dátumu výroby.

NNK eng. Č .:

2.3. Iné nebezpečenstvá

Používajte iba podľa pokynov



ODDIEL 3: ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.2. zmesi

Zmes obsahuje etylalkohol a alkyldimetylbenzylamóniumchlorid.

Prípravok obsahuje tieto nebezpečné látky:

Označenie CAS číslo EINECS číslo
Rozsah  

koncentrácie 
 m / m%

Klasifikácia

symbol H veta
Kódy 

 nebezpečnosti  
a kategórie

Etilalkohol 64-17-5 200-578-6 >50

GHS02 H225 Flam. Liq. 2.

GHS07 H319 Eye Irrit. 2.

Trietanolamin 102-71-6 203-049-8 >0,5< 1,0
 

  - -

Ethylhexyl  
Glycerin

70445-33-9 408-080-2 >0,1<0,5
GHS05 H318 Eye Dam. 1.

- H412
Aquatic  

Chro nic 3

Alkyldimethylbenzyl 
ammonium Chlo-
ride, Alkyl Dimethyl 
Ethylbenzyl Ammoni-
um Chloride

68391-01-5 

85409-23-0

269-919-4 

287-090-7
≤0,2

GHS05 
GHS07 
GHS09

H312
Acute Tox. 4. (*)

H302 Acute Tox. 4. (*)
H314 Skin Corr. 1B

H400 Aquatic Acute 1.

Limitné hodnoty expozície pre nebezpečné zložky uvedené v tabuľke: pozri oddiel 8

Úplné znenie H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.

Účinná látka: etanol 63 m / m% (CAS číslo: 64-17-5, EU číslo: 200-578-6), chlorid benzalkonium 0,2 m / 
m% (CAS číslo: 68391-01-5, 85409-23-0, číslo EÚ: 269-919-4, 287-090-7)

Ďalšie zložky: propylénglykol, trietanolamín, želatinačné činidlo, etylhexylglycerol, pantenol, PEG-75 
lanolín, (vôňa, farbivo), voda, vitamín E, odstraňovač vôní



ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1. Opis opatrení prvej pomoci:

Vdýchnutie: Pri vdýchnutí: premiestniť na čerstvý vzduch. Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

Po kontakte s pokožkou: Kontaminovanú pokožku dôkladne umyte tečúcou vodou. Používajte krém na 
ochranu pokožky. 

Styk s očami: Styk s očami: Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 
minút, a to aj pod viečkami. Navštívte očného lekára, špecialistu. 

Požitie: Pri požití: Ihneď vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie! Vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte 
lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú známe.

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

Oneskorené účinky nie sú známe. Ak sa vyskytnú príznaky otravy, okamžite volajte lekára a ukážte 
označenie produktu alebo kartu bezpečnostných údajov.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
Klasifikácia horľavosti: Veľmi horľavá kvapalina a pary

5.1. Hasiace prostriedky: Pre miestne podmienky a životné prostredie mala by sa použiť príslušná vakcína.

Hasiaci prášok, pena odolná voči alkoholu, piesok, CO2

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú použiť z bezpečnostných dôvodov: Použitie priameho prúdu vody 
sa neodporúča v prípade nebezpečenstva vniknutia do kanalizácie alebo do životného prostredia.

5.2. Z látky alebo zmesi osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:  
Nie sú dostupné žiadne údaje

Riziko požiaru a výbuchu: Pri zahriatí môže vybuchnúť

5.3. Rady pre požiarnikov: Štandardné ochranné vybavenie uplatňovať. Noste vhodný ochranný odev a 
rukavice. Musia byť splnené príslušné normy.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, individuálne ochranné vybavenie a núdzové postupy: Zabez-
pečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Malé škvrny utrite handrou, väčšie úniky by sa 
mali nasiaknuť pieskom a pilinami a mali by sa ošetriť v súlade s bodom 13. Nevypúšťajte do kanalizácie 
alebo do vodného prostredia.

6.3. Územné vymedzenie a dekontaminačné metódy a materiály: Nechajte vsiaknuť do savého 
materiálu (napr. piesok, piliny, kremelina) alebo textilu. Namočený materiál podľa špecifikácií správne 
zaobchádzať. Zhromaždený materiál by sa mal skladovať v označenom, uzamykateľnom a označenom 
skladovacom obale. Musia sa odstrániť všetky zdroje tepla, ohňa a zapálenia. Malo by sa zabrániť náhod-
nému úniku do pôdy a riečnej vody. Musí sa to oznámiť miestnemu orgánu.

6.4. Odkaz na iné oddiely: Informácie o zneškodňovaní pozri oddiel 13.



ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE
7.1. Pre bezpečnú manipuláciu bezpečnostné opatrenia: Zabráňte kontaktu s očami. Zabezpečte 
dostatočné vetranie. Nevystavujte teplotám nad 37 ° C, slnečnému žiareniu alebo sálavému teplu. Jedlo, 
pitie a fajčenie by sa malo zakázať v priestoroch, kde sa s týmto materiálom zaobchádza, skladuje sa a 
spracúva sa.

Ochrana pred ohňom a výbuchom: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia a použitia zatiaľ čo 
fajčenie je zakázané.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania, s akýmkoľvek konfliktom záujmov spoločne: Uchováv-
ajte produkt mimo dosahu detí. Nevystavujte teplotám nad 37 ° C. Neprepichujte ani nevhadzujte do 
ohňa ani po použití. Skladujte v originálnych, neporušených, dobre uzavretých obaloch na suchom mi-
este, mimo dosahu otvoreného ohňa. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Nesiahajte do elektrického náradia úplne 
suchými rukami!

Ochrana pred ohňom a výbuchom: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia zatiaľ čo fajčenie je 
zakázané. 

Pokyny na spoločné skladovanie: Nemiešať s inými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami!

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania: Nie sú dostupné žiadne údaje.

7.3. Špecifické konečné použitie (konečné použitie): Čistiaci gél na ruky s antiseptickým účinkom.

ODDIEL 8: KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA
8.1. Kontrolné parametre

Pri používaní tejto zmesi by malo byť zakázané jesť, piť a fajčiť. Dodržiavajte pokyny pre manipuláciu a 
skladovanie. Musíme zabezpečiť, aby boli známe vlastnosti zmesi a aby bolo chránené životné prostredie.

Limitná hodnota expozície:

Údaje o limitných hodnotách platných na pracovisku: berúc do úvahy limitné hodnoty platné v Maďarsku 
[spoločná vyhláška 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM):

Označenie Vzorec CAS
dlhodobá 
hodnota 
mg / m3

WEL 
mg/m3

Hodnota 
MK v  

mg/m3

Typická vlastnosť /  
referencia

Etilalkohol CH3CH2 OH 64-17-5 1900 7600 - - IV

a)  Prípustná priemerná koncentrácia: prípustná priemerná koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší na 
pracovisku, ktorá zvyčajne nemá nepriaznivý vplyv na zdravie pracovníka, je uvedená: ÁK

b)  prípustná maximálna koncentrácia (krátkodobé maximálne prípustné znečistenie ovzdušia): koncen-
trácia znečisťujúcej látky v ovzduší v rámci zmeny v súlade s odsekmi 1 až 3. maximálna povolená 
koncentrácia presahujúca hodnotu ÁK (súčasne musia byť splnené požiadavky na hodnotu ÁK a CK), 
označené: CK

8.2. Kontrola expozície:

Všeobecné bezpečnostné opatrenia: Zabráňte kontaktu s očami.

Ochrana dýchacích ciest: Žiadne zvláštne požiadavky pri použití podľa návodu.



Ochrana pokožky: Dodržiavajte bežné hygienické opatrenia. Po práci umyte postihnutú oblasť pokožky, 
odporúča sa použiť krém na ochranu pokožky.

Všeobecné hygienické opatrenia: Ak sa dodržíte návod na použitie a výstrahy, nevyžadujú sa žiadne 
zvláštne požiadavky.

Kontroly environmentálnej expozície: Dodržiavajte pokyny na manipuláciu a skladovanie a urobte všet-
ko, čo je v našich silách, aby sa zabránilo úniku zmesi do tečúcej vody, pôdy alebo kanalizácie.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Nasledujúce informácie sa vzťahujú na zmes ako celok:

Vzhľad: mierne nepriehľadný, bublinový gél

Farba: bezfarebná / bezfarebná

Zápach: charakteristický

Hodnota pH: 7 - 8

Teplota topenia / teplota tuhnutia (0 ° C): Neurčené

Počiatočný bod varu a destilačný rozsah (0C): Neurčené

Bod vzplanutia (0C): Neurčené

Rýchlosť odparovania: Neurčené

Horľavosť: horľavá

Horné / dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: Neurčené

Tlak pár (20 ° C): Neurčené

Hustota pár: Neurčené

Hustota pri 20 ° C kvapalnej fáze (g / cm3): 0,880 + 0,010

Rozpustnosť vo vode: miešateľný vo všetkých pomeroch

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol / voda neurčené

Teplota samovznietenia: Neurčené

Teplota rozkladu: Neurčené

Viskozita: Nestanovená

Výbušné vlastnosti: neurčené

Oxidačné vlastnosti: neurčené

9.2. Ďalšie informácie:  Nie je uvedené.



ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1. reaktivita:  Žiadne, ak sa používajú podľa pokynov.

10.2. Chemická stabilita: Pri použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií: Pri použití podľa návodu nedochádza k rozkladu

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Tepelný efekt, plameň zapálenia. Chráňte pred vysokým, dlhodobým priamym slnečným žiarením, kon-
taktom s kyselinou, silnými oxidačnými a redukčnými činidlami.

10.5. Nekompatibilné materiály

Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri použití podľa návodu nedochádza k nebezpečným produktom rozkladu

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch:

Všeobecná poznámka: O produkte nie sú známe žiadne údaje. Pri kontakte so sliznicami a očami môže 
spôsobiť podráždenie.

Akútna toxicita: Nie sú dostupné žiadne informácie.

Podráždenie: Vdýchnutie lokálne podráždenie dýchacích ciest. Možný je aj intoxikačný účinok.

Žieravý účinok: Nie sú známe

Senzibilizácia: Nie sú známe

Toxicita opakovanej dávky: Nie sú známe

Karcinogenita: Nie sú známe

Mutagenita: Nie je známe

Reprodukčná toxicita: Nie sú známe

Kontakt s pokožkou: Môže vyschnúť ruky, najmä na citlivú pokožku.

Vdýchnutie: Môže spôsobiť lokálne podráždenie, závraty

Styk s očami: Môže spôsobiť lokálne podráždenie, sčervenanie, mierne pocity pálenia. Dráždi oči. Môže 
spôsobiť poškodenie očí.

Orálne: Môže spôsobiť pažerák, nevoľnosť, nevoľnosť.

Toxikologické informácie o čistých surovinách:

etanol:

LC50 (inhaláciou, potkan):> 8 000 mg / l / 4 h (bezvodá látka)

LD50 (dermálne, králiky):> 20 000 mg / kg (bezvodá látka)

LD50 (orálne, potkan):> 6 200 mg / kg (bezvodá látka)

Vdýchnutie: mierne podráždenie slizníc.

Styk s očami: mierne podráždenie.

Dermálne: v prípade absorpcie veľkých množstiev: závraty, intoxikácia, závraty, paralýza dýchania.



Etylhexylglycerín:

Akútna toxicita (orálna) LD50:> 2000 mg / kg (potkan) (Pokyny OECD pre skúšanie č. 401)

Akútna toxicita (inhalácia): LC50: 3,07 mg / l (potkan) (Pokyny OECD pre skúšanie č. 403)

Akútna toxicita (dermálna): LD50:> 2000 mg / kg (potkan) (Pokyny OECD pre skúšanie č. 402)

Podráždenie pokožky: mierne dráždivé, nevyžaduje sa žiadne označovanie (testovacia príručka OECD 
404)

Podráždenie očí: Môže spôsobiť vážne poškodenie očí. (Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 405)

Senzibilizácia: U laboratórnych zvierat nespôsobila precitlivenosť. (Pokyny OECD pre skúšanie č. 406)

Poškodenie očí: Žiadne v prípade plynu.

Kontakt s pokožkou: Žiadne v prípade plynu

Vdýchnutie: 20 g / m3 tolerovateľné krátko asymptomaticky,

Prahová hodnota zápachu 10… 40 g / m3 (5 000… 20 000) cm3 / m3.

Karcinogenita: Žiadny známy účinok.

Mutácia (dedičný vývojový účinok): Žiadny známy účinok.

Teratogenita (Žiadny ďalší zdedený účinok): Žiadny známy účinok.

Trietanolamín:

Požitie: potkan 8 680 mg / kg

Absorpcia cez pokožku: 2,2 ‘, 2’ ‘- Nitrilotrietanol: LD50 králik> 2 000 mg / kg

Kontakt s pokožkou: Žiadne podráždenie pokožky

Styk s očami: mierne podráždenie

Senzibilizácia: morča: telo náplasti nespôsobuje precitlivenosť

Alkyldimetylbenzylamónium chlorid:

LD50 (orálne, potkan): 650 mg / kg

Chlorid alkyldimetyletylbenzyl amónny:

LD50 (orálne, potkan): 2000 mg / kg

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Zmes obsahuje etylalkohol a alkyldimetylbenzylamónium chlorid.

12.1. Toxicita: Nie je stanovené pre výrobok

Ekotoxikologické údaje o surovine:

Etanol:

Biologická odbúrateľnosť: Okamžitá odbúrateľnosť.

Bioakumulácia: Neočakáva sa.

Biologické účinky: Škodlivý pre vodné organizmy vo vysokých koncentráciách.

Toxicita: LC50: 8 140 mg / l / 48 h (ryby: L.idius)



Etylhexylglycerín:

Toxicita pre ryby LC50: 60,2 mg / l (Brachidanio rerio)

Toxicita pre dafnie a ostatné vodné bezstavovce:

EC50: 89,6 mg / l (24 h) Druh: Daphnia magna

EC50: 78,3 mg / l (48 h) Druh: Daphnia magna

Toxicita pre riasy: IC50 48,3 mg / l: (72 h) Druh: Desmodesmus subspicatus (zelené riasy)

Bakteriálna toxicita: EC50: 560 mg / l (OECD 209)

Trietanolamín:

Toxicita pre ryby: LC0> 1 000 mg / l 48 h DIN 38412

Toxicita (dafnie): 2,2 ‘, 2’ ‘- Nitrilotrietanol:

EC50 (Daphnia magna)> 100 mg / l 24 h

Toxicita pre riasy: 2,2 ‘, 2’ ‘- Nitrilotrietanol: EC50 Desmodesmus subspicatus (zelené riasy)> 100 mg / l 72 h

Alkyldimetylbenzylamónium chlorid:

EC50: (dafnie): 0,016 mg / l

Chlorid alkyldimetyletylbenzyl amónny:

EC50: (dafnie): 0,016 mg / l

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť: Neurčené.

12.3. Bioakumulačný potenciál: Neurčené

12.4. Mobilita v pôde: Neurčené

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Neurčené

12.6. Iné nepriaznivé účinky: Neurčené

Správanie sa v odpadových vodách: Nízka koncentrácia látky v odpadových vodách nemá nepriaznivý 
vplyv na pôdu a životné prostredie.

Všeobecná poznámka: Pre produkt ako celok nie je k dispozícii žiadna biologická odbúrateľnosť ani špeci-
fické ekotoxikologické údaje.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
13.1. Metódy spracovania odpadu

Odporúčanie výrobku: Jazerá, potoky alebo priekopy by nemali byť kontaminované chemikáliami alebo 
použitými nádobami. Likvidácia by mala byť v súlade s miestnymi predpismi.

Kľúč odpadu (kód EWC): 07 06 99 odpady inak bližšie neurčené

Likvidácia by mala byť v súlade s miestnymi predpismi.



ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE
Prepravné predpisy

14.1. Číslo OSN: UN 1993

14.2. OSN vyhovuje názov pre prepravu: Horľavá kvapalina, m.n.n. (obsahuje etylalkohol a alky-
ldimetylbenzylamónium chlorid)

14.3. Trieda (-y) nebezpečnosti pre dopravu: 

Klasifikačný kód: F1

Štítok: 3

LQ kód: LQ4

EQ kód: E2

Kategória dodávky: 2

Kód obmedzenia tunela: D / E

14.4. Obalová skupina: II

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: údaje nie sú k dispozícii

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: údaje nie sú k dispozícii

14.7. MARPOL 73/78 II. Hromadná preprava podľa prílohy II k dohovoru MARPOL73 / 78 a Kódexu 
IBC: údaje nie sú k dispozícii

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

Zohľadnené maďarské právne predpisy:

 - 2000 XXV. Zákon o chemickej bezpečnosti

 -  44 / 2000. (XII. 27.) Vyhláška EüM o určitých postupoch týkajúcich sa nebezpečných látok a 
nebezpečných prípravkov, resp. podrobné pravidlá pre tieto činnosti

 - 25 / 2000. (IX. 30.) Spoločná vyhláška EüM-SzCsM o chemickej bezpečnosti na pracoviskách 

 - Nariadenie (ES) č. 1907/2006 REACH

 -  453/2010 Nariadenie EÚ z 20.5.2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1907/2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií

 - XLIII z roku 2000 Zákon o odpadovom hospodárstve

 -  225 / 2015. (VIII. 7.) o podrobných pravidlách určitých činností týkajúcich sa nebezpečného 
odpadu

 - 72 / 2013th (VIII. 27.) Vyhláška VM o zozname odpadov

 - 1993 XCIII. Zákon o ochrane práce

 -  Nariadenie Rendelet (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení     látok a zmesí, 
ktorým sa menia a dopĺňajú a zrušujú smernice 67/548 / EHS a 1999/45 / ES a ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie (ES) č. 1907/2006

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Produkt nebol podrobený hodnoteniu bezpečnosti.



16. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Úplné znenie H-údajov uvedených v oddiele 3 karty bezpečnostných údajov:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary

H302 Škodlivý po požití

H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke život-
ného prostredia

Ostatné:

Informácie v tomto údajovom liste vychádzajú z našich súčasných znalostí a týkajú sa stavu dodávky pro-
duktu. Tieto pokyny slúžia na zabezpečenie bezpečnosti a nezaručujú určité vlastnosti produktu.

Verzia 8.0: Číslo CAS, revízia čísla EÚ, verzia 9.0: Revízia, verzia 10.0: Revízia


