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Karta bezpečnostných údajov podľa 91/155/EWG 
 
 
Dátum vytlačenia: 05. 08. 2011 
Počet strán:  3 
 
1. Dodávateľ a firemné značenie 
 
Dodávateľ:                      ABRASIVSERVIS s. r. o., ČSA 10330/20, 036 01  Martin 
 
Telefón:                    043/4906 406, 4906 424 
Fax:                             043/4300 457 
 
Obchodné meno:       E40040, E40041 INOX ochrana 
Doporučené použitie: čistenie a starostlivosť o nerezové a iné povrchy 
 
2. Chemická charakteristika 
 
Vodný čistiaci roztok. 
Chemická charakteristika: údaje o obsiahnutých látkach podľa odporúčania EU 89/542: 
15 - 30 % ošetrujúcich zložiek 
Menej ako 5 % emulgátor 
Ďalšie obsiahnuté látky: inhibítor korózie 
 
Obsah nebezpečných látok: 
Ocenol  <5 hm. % Značenie: Xi, N, R38, R50 
 
3. Možné nebezpečenstvo 
V zmysle smernice EU 1999/45/EG nie je povinné značenie. 
 
4. Údaje o prvej pomoci 
Pri vdýchnutí: Vyviesť na čerstvý vzduch a zabezpečiť pokoj. 
Pri kontakte s pokožkou: Umyť vodou a mydlom a následne nakrémovať. 
Pri kontakte s očami: Oči pri otvorenom viečku niekoľko minút vypláchnuť pod  
 tečúcou vodou. Vyhľadať lekára. 
Po prehltnutí: Ústa vypláchnuť vodou a výdatne sa napiť vody. Konzultovať  
  s lekárom. 
 
5. Údaje pri požiari 
Vhodné hasiace prostriedky:  všetky hasiace prostriedky sú vhodné  
 
6. Údaje pri neúmyselnom uvoľnení 
Údaje na ochranu životného prostredia: Zriediť veľkým množstvom vody. Nevylievať  
  nezriedené do kanalizácie. 
Metóda čistenia/absorbcia:  Odstrániť nasiakavým materiálom. Zvyšky  
   vypláchnuť veľkým množstvom vody. 
Trieda skladovania VCI:  12 
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7. Manipulácia a skladovanie 
Manipulácia: 
Údaje pre bezpečnú manipuláciu: Nádoby držať uzavreté. 
Skladovanie: 
Požiadavka na skladovacie priestory a nádoby:  Nádoby skladovať v priestoroch, kde nie je  
   nebezpečenstvo zamrznutia. 
 
8. Obmedzenie expozície a osobné ochranné vybavenie 

 
Zložky vzťahujúce sa na pracovné prostredie a na kontrolované hraničné hodnoty:         
 
Názov EINECS MAK mg/m3 ml/m3 
2-aminoetanol 205-483-3 MAK 5,1 2 
(Obsah 2-aminoetanolu je v prípravku menší ako 1%) 
 
Osobné ochranné vybavenie: 
Ochrana rúk:  Odporúča sa použitie ochranných rukavíc odolných voči chemikáliám  
 (EN374) pri kontinuálnom kontakte s pokožkou. 
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:  biela 
Zápach:  typický 
 
Zmeny stavu:   
Bod varu:  95 °C 
Bod tuhnutia:   0 °C 
Bod vzplanutia:  nezistený 
Zápalná teplota:  nezistená 
 
Hranice explózie: 
Dolná:  nezistená 
Horná:  nezistená 
Hustota:  pri 20 °C ca. 0,92 g/ml  
Rozpustnosť vo vode:  zmiešateľné v každom pomere 
Ph-hodnota:  ca. 11,5 
 
10. Stabilita a reaktivita 
 
Tepelný rozklad:            Žiadny pri predpísanom použití.  
Nebezpečné reakcie:  Žiadne pri predpísanom použití. 
Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu pri  
  predpísanom použití. 
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11. Údaje o toxikológií 
 
Dráždivý účinok na pokožku: nie je odstupňovaný ako dráždivý 
Dráždivý účinok na oči:   nie je odstupňovaný ako dráždivý. Pri častom alebo dlhšietrvajúcom  
  kontakte s očami môže viesť k podráždeniu. 
  
Senzibilizácia: Žiadny senzibilizačný účinok nie je známy. 
 
12. Údaje o ekológií 
. 
Vplyv na životné prostredie: Pri odbornom vypustení v zníženej koncentrácií do adaptovanej 
biologickej čističky sa neočakáva narušenie odbúrateľnosti aktivovaného kalu. Obsiahnutý emulgátor 
je v zmysle požiadaviek rámcovej vyhlášky k zákonu o čistiacich a pracích prostriedkoch minimálne 
na 90 % biologicky odbúrateľný. Neobsahuje žiadne fosfáty. Podľa receptúry neobsahuje žiadne 
AOX.  
 
13. Opatrenia pri odstraňovaní odpadu 
 
Odporúčanie:  Zvyšky môžu byť v zmysle miestnych predpisov vypustené do čističky  
 odpadových vôd. 
Číslo podľa európskeho katalógu odpadov pre nespotrebovaný produkt :  07 06 01 
  Odpady z výroby, prípravy, predaja a použitia mazadiel,  
  mydiel, čistiacich prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov  
  a prostriedkov pre starostlivosť o telo. 
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 EU-smernice: 
Symbol nebezpečenstva: Nie je povinné značenie podľa smernice nebezpečných látok  
 a EU-smernice (67/548/EWG a 1999/45/EG)  
 
Národné predpisy:  
Trieda znečistenia vody: 1 slabo znečisťuje vodu (odstupňovanie podľa VwVwS) 
VOC 1999/13/EC: 0 % 
 
16. Ďalšie údaje  
 
Plné texty R-viet z kapitoly 2: 
R38: Dráždi pokožku 
R50: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. 
Údaje vychádzajú zo súčasného stavu našich poznatkov a vzťahujú sa na produkt v stave pri 
dodaní. 
Je potrebné produkt používať podľa popísaných bezpečnostných požiadaviek, aby bol 
zabezpečený význam a určené vlastnosti. 


