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Karta bezpečnostných údajov podľa 91/155/EWG 
 
 
Dátum vytlačenia: 05.08.11 
Počet strán:  4 
 
1. Dodávateľ a firemné značenie 
 
Dodávateľ:                      ABRASIVSERVIS s. r. o., ČSA 10330/20, 036 01  Martin 
 
Telefón:                    043/3241090 
Fax:                             043/4300 457 
 
Obchodné meno:       Briliantový čistič 
Doporučené použitie: Čistiaci prípravok 
 
2. Chemická charakteristika 
 
Povrchový čistič 
Chemická charakteristika:  
Názov EINECS/ELINCS Hmot. % Označenie 
Propanol 200-661-7 1 – 10 F, Xi, R 11, 36, 

67 
2-Butoxy-etanol 203-905-0 1 – 5 Xn, R 20/21/22, 

36/38 
Roztok 
amonniaku 

215-647-6 < 1 C, R 34, 50 

 
3. Možné nebezpečenstvo 
V zmysle EG-smernice 1999/45/EU nie je povinné značenie. 
 
4. Údaje o prvej pomoci 
Po vdýchnutí: Priviesť na čerstvý vzduch a nechať v pokoji. 
Pri kontakte s pokožkou: Umyť vodou a mydlom a následne nakrémovať. 
Pri kontakte s očami: Oči vypláchnuť vodou. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach  
 vyhľadať lekára. 
Po prehltnutí: Ústa vypláchnuť s vodou a vypiť vodu. Konzultovať 
s lekárom. 
 
5. Údaje pri požiari 
Vhodné hasiace prostriedky:  Všetky hasiace prístroje sú vhodné 
 
6. Údaje pri neúmyselnom uvoľnení 
Údaje na ochranu životného prostredia: Zriediť veľkým množstvom vody. Nenechať vtiecť 

do kanalizácie nezriedený. 
Metóda čistenia/absorbcia:  Odstrániť mechanicky alebo nasiakavým  
   materiálom a zvyšky odstrániť vodou. 
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7. Manipulácia a skladovanie 
Manipulácia: 
Údaje pre bezpečnú manipuláciu: Nádoby skladovať uzavreté. 
Skladovanie: 
Požiadavka na skladovacie priestory a nádoby:  Skladovať v chlade. 
Trieda skladovania VCI:  12 
 
8. Obmedzenie expozície a osobné ochranné vybavenie 

 
Zabezpečiť dobré vetranie. To je dosiahnuté lokálnym odsávacím alebo vetracím zariadením alebo 
prirodzeným vetraním. V prípade ak je to nedosiahnuté, použiť osobné ochranné dýchacie prostriedky. 
Hraničné hodnoty častíc v pracovnom prostredí: 
EINECS, ELINCS Označenie Typ mg/ml ml/ml 
200-661-7 Propanol-2 MAK 

AG 
BG 

500 
500 

200 
200 
50 

203-905-0 2-Butoxy-ethanol MAK 
AG 
BG 

98 
98 

20 
20 
100 

215-647-6 Roztok amoniaku MAK 
AG 

35 
35 

50 
50 

 
AG=hraničné hodnoty na pracovisku  BG=biologické hraničné hodnoty 
 
Osobné ochranné vybavenie: 
 
Všeobecné ochranné a hygienické údaje: 
 
Ochrana dýchacích ciest: Pri prekročení hranice na pracovisku. 
 
Ochrana rúk:  Odporúča sa použitie ochranných rukavíc odolných voči chemikáliám  

(EN374)  s ochranným povlakom 0,8 mm, čas priepustnosti: 120 min. alebo    
nitril, hrúbka povlaku 0,8 mm s priepustnosťou: 480 min. 
 

Čas odolnosti materiálu rukavíc:    Presný čas odolnosti rukavíc je potrebné zistiť u výrobcu rukavíc  
  a dodržiavať ho. 
Ochrana zraku: Použiť ochranné okuliare proti nebezpečenstvu streknutia (EN166) 
 
Všeobecné údaje pre ochranu a hygienu: Držať oddelene od potravín a požívatín. Poliate oblečenie 
vymeniť 
Dodatočné informácie pre ochranu rúk: Neboli uskutočnené žiadne testy. 
Pre tento prípravok treba vyberať na základe poznatkov a informácií o obsiahnutých látkach. Odolnosť 
materiálu rukavíc je nevypočítateľná a musí byť preto pred použitím odskúšaná.   
 
9. Fyzikálne a bezpečnostné technické údaje 
 
Forma:  kvapalná 
Farba:  svetlá 
Zápach:  typický  
 
Zmena stavu:  bod tuhnutia: -8°C 
Bod varu:  95 °C 
Zápalná teplota:  nezistená 
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Hranice explózie: 
Dolná:  nezistená 
 
Horná:  nezistená 
Hustota:  ca. 1,0 g/ml   (20°C)  
Rozpustnosť vo vode:  v každom pomere 
PH hodnota:  ca. 10,5              
 
10. Stabilita a reaktivita 
 
Tepelný rozklad:            Žiadny pri predpísanom použití.  
Nebezpečné reakcie:  Žiadny pri predpísanom použití.  
Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu. 
 
11. Údaje o toxikológií 
 
Dráždivý účinok: Produkt podľa vyhlášky o nebezpečných látkach nie je odstupňovaný ako dráždivý 
na pokožku a oči.  
Senzibilizácia: Žiadny senzibilizačný účinok nie je známy. 
Lokálny účinok: Možné svrbenie kože a očí 
 
12. Údaje o ekológií 
. 
Reakcia v čističke odpadových vôd: > 90% 
Biologická odbúrateľnosť: biologicky odbúrateľný 
 
13. Opatrenia pri odstraňovaní odpadu 
 
Odporúčanie:  Zvyšky pri ohľade na miestne predpisy je možné odviesť do kanalizácie. 
Európsky katalóg odpadov:  07 06 01 
  Odpady z výroby, prípravy, prevádzky a použitia mastnôt, 
mazadiel, mydla, pracích prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov a prípravkov na ošetrenie tela. 
PCB-obsah:  bez prímesí obsahujúcich PCB 
Znečistené obaly:    15 01 02 
   Plastové obaly 
 
14. Údaje pre prepravu 
 
Pozemná preprava: žiadny nebezpečný tovar pre prepravu podľa ADR/RID a GGVS/E 
Riečna preprava: žiadny nebezpečný tovar pre prepravu podľa IMDG/GGVSee 
Letecká preprava: žiadny nebezpečný tovar pre prepravu podľa ICAO/IATA-DGR 
 
15. Predpisy 
 
Značenie podľa smernice nebezpečných látok a EG-smernice: 
Symbol nebezpečenstva: Nie je povinné značenie podľa smernice nebezpečných látok  
 a EG-smernice 
 
Národné predpisy:  
VOC 1999/13/EC: 13 % 
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16. Ďalšie údaje  
 
Prepracovaný bod: 8, 13, 15 
 


