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 Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1 Identifikátor produktu 

 Antibakteriálny gél ANTI-BACTER 

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

 Identifikované použitia: dezinfekčný gél na ruky. 

 Neodporúčané použitie: nešpecifikované. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

 Dodávateľ: ADEX COSMETICS & PHARMA Leszek Sierdziński 

 Adresa: Nowa Wieś, ul. Olsztyńska 1, 14-200 Iława, Poľsko 

 Telefón/fax: +48 89 644 05 03 

 E-mailová adresa osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: poczta@adex.net.pl 

1.4 Núdzové telefónne číslo 

 112 (tiesňové volanie), 998 (hasičský zbor), 999 (lekárska pohotovosť) 
Toxikologické informačné centrá: +58 682 04 04 (Gdansk), +12 411 99 99 (Krakov), +61 847 69 46 (Poznaň), 
+ 48 607 218 174 (Varšava). 

 
 Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 
Horľavá kvapalina 2 H225, dráždi oči 2 H319 

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

2.2 Prvky označovania  
Výstražný piktogram a signálne slovo 

 
 

 

 

 

 
 
NEBEZPEČENSTVO 

Označenia druhov ohrozenia 

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
Bezpečnostné upozornenia 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102
 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. 
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to 

možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte na chladnom mieste. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu do riadne označených nádob na odpad v súlade s národnými predpismi. 

2.3 Iná nebezpečnosť  
 Zložky zmesi nespĺňajú kritériá pre PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII k nariadeniu REACH. 

 
 Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.1 Látky 

 Netýka sa. 



KKAARRTTAA  BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTNNÝÝCCHH  ÚÚDDAAJJOOVV 
[Vyhotovená v súlade s nariadením ES 1907/2006 (REACH) s neskoršími zmenami] 

Dátum vystavenia: 16. 3. 2020 str. 2/10 Verzia: 1.0/PL 

 

 

 
3.2 Zmesi 

 

Registračné číslo CAS: 64-17-5 
EC číslo: 200-578-6 
Indexové číslo: 603-002-00-5 Číslo 
príslušnej registrácie: 
01-2119457610-43-XXXX 

etanol 1)  

≤ 75 % 
Horľavá kvapalina 2 H225, dráždi oči 2 H319 

 
Špecifický koncentračný limit: 
Dráždi oči 2 H319: C ≥ 50 % 

Registračné číslo CAS: 56-81-5 
EC číslo: 200-289-5 
Indexové číslo: - 
Číslo príslušnej registrácie: - 

glycerol 1) 

látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná 
 

≤ 6 % 

Registračné číslo CAS: 78-93-3 
EC číslo: 201-159-0 
Indexové číslo: 603-002-00-3 Číslo 
príslušnej registrácie: 
01-2119457290-43-XXXX 

butanón 1), 2) 

Horľavá kvapalina 2 H225, dráždi oči 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 3) 

 

< 1 % 

Registračné číslo CAS: 67-63-0 
EC číslo: 200-661-7 
Indexové číslo: 603-117-00-0 Číslo 
príslušnej registrácie: 
01-2119457558-25-XXXX 

propán-2-ol 1) 

Horľavá kvapalina 2 H225, dráždi oči 2 H319, STOT SE 3 H336 
 

< 1 % 

Registračné číslo CAS: 110-82-7 
EC číslo: 203-806-2 
Indexové číslo: 601-017-00-1 Číslo 
príslušnej registrácie: - 

cyklohexán 1), 2) 

Horľavá kvapalina 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, 
Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=1) 

 
< 0,1 % 

Registračné číslo CAS: 79-10-7 
EC číslo: 201-177-9 
Indexové číslo: 607-061-00-8 Číslo 
príslušnej registrácie: - 

kyselina akrylová 1), 2) 

Horľavá kvapalina 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Skin Corr. 1A H314, 
Acute Tox. 4 H332, Aquatic Acute 1 H400 (M=1) 
Špecifický koncentračný limit: 
STOT SE 3 H335: C ≥ 1 % 

 

< 0,1 % 

Registračné číslo CAS: 141-78-6 
EC číslo: 205-500-4 
Indexové číslo: 607-022-00-5 Číslo 
príslušnej registrácie: - 

etylacetát 1), 2) 

Horľavá kvapalina 2 H225, dráždi oči 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 3) 
 

< 0,1 % 

1) látka so stanovenou národnou hodnotou prípustnej koncentrácie na pracovisku. 
2) látka so stanovenou hodnotou najvyššej prípustnej koncentrácie na pracovisku na úrovni únie. 
3) ďalšie výstražné upozornenia 

Úplné znenie H viet je uvedené v oddiele 16. 
 

 Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

 Pri kontakte s pokožkou: výrobok určený na dezinfekciu pokožky. V prípade znepokojujúcich príznakov kontaktujte lekára. 

 Pri kontakte s očami: niekoľko minút vyplachujte veľkým množstvom čistej vody. Chráňte nepodráždené oko, odstráňte 
kontaktné šošovky. V prípade znepokojivých príznakov sa poraďte s očným lekárom. 

 Po požití: nevyvolávať zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. Ak sa vyskytnú znepokojujúce príznaky, 
vyhľadajte lekára. 

 Po vdýchnutí: presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Vyhľadajte lekára, ak sa objavia znepokojujúce príznaky. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

 Pri kontakte s pokožkou: po dlhšom kontakte je možné začervenanie a vysušenie pokožky. 
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4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

 Lekár rozhodne o postupe, ktorý má nasledovať, po dôkladnom vyhodnotení stavu poškodenej osoby. Liečte symptomaticky. 

 
 Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1 Hasiace prostriedky 

 Vhodné hasiace prostriedky: penové koncentráty odolné voči alkoholu, vodná hmla, suchá chemická látka, CO2. 
 Nevhodné hasiace prostriedky: konštantný prúd vody – riziko šírenia požiaru. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

 V prípade požiaru sa môžu vylučovať škodlivé plyny, ktoré okrem iného obsahujú oxidy uhlíka. Vyhýbajte sa vdýchnutiu 
produktov horenia, môžu predstavovať zdravotné riziko. 

5.3 Rady pre požiarnikov 

 V prípade požiaru noste všeobecné ochranné vybavenie. Nezdržiavajte sa v oblasti ohrozenej ohňom bez vhodného odevu 
odolného voči chemikáliám a dýchacieho prístroja s nezávislým obehom vzduchu. Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do 
kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Produkt je vysoko horľavý. Ohrozené nádoby ochladzujte z bezpečnej 
vzdialenosti postrekom vody. Výpary sú ťažšie ako vzduch, môžu byť rozptýlené popri podlahe až po vzdialené zdroje 
vznietenia a vytvárať nebezpečenstvo ustupujúceho plameňa. 

 
 Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

 Pre osoby, ktoré nepatria k personálu likvidujúcemu následky nehody: obmedzte prístup okolostojacich na miesto nehody 
až do ukončenia príslušných čistiacich operácií. V prípade veľkých únikov izolujte postihnutú oblasť. Nevdychujte výpary. 
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Odstráňte všetky zdroje zapálenia, uhaste otvorený plameň, nefajčite. Používajte 
prostriedky osobnej ochrany. Pred začatím prepravných prác sa uistite, že sú všetky zariadenia elektricky uzemnené. 

 Pre osoby likvidujúce následky nehody: zabezpečte, aby odstránenie nehody a jej následkov vykonávali iba vyškolení 
pracovníci. Používajte prostriedky osobnej ochrany. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

 Nevypúšťajte do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd. Ak sa uvoľní väčšie množstvo zmesi, mali by sa 
podniknúť kroky na zabránenie šírenia vo voľnej prírode. Upozornite príslušné záchranné služby. 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 

 Poškodené obaly vložte do náhradného obalu. Uniknutú zmes zozbierajte nehorľavými materiálmi absorbujúcimi 
kvapaliny (napr. piesok, zemina, infuzóriová hlinka, vermikulit) a vložte do uzavretých nádob. K zozbieranému materiálu 
pristupujte ako k odpadu. Kontaminované miesto vyčistite a vyvetrajte. Nepoužívajte iskriace nástroje. 

6.4 Odkaz na iné oddiely 

 Nakladanie s odpadmi z výrobku – pozri oddiel 13. Prostriedky osobnej ochrany – pozri oddiel 8 karty. 
 

 Oddiel 7: Manipulácia s látkami a zmesami a ich skladovanie 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

 Pracujte v súlade so zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte kontaktu 
s očami. Pred prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky. Zaistite správne vetranie. Eliminujte zdroje zapálenia – 
nepoužívajte otvorený oheň, nefajčite, nepoužívajte iskriace nástroje. Použité zariadenia uzemnite. 
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7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 

 Skladujte iba na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu potravín, potravín a krmív. 
Vyvarujte sa priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a zapálenia. Neskladujte spolu s nekompatibilnými látkami (pozri 
pododdiel 10.5). 

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

 Žiadne informácie o iných spôsoboch použitia ako sú uvedené v pododdiele 1.2. 
 

8.1 Kontrolné parametre 
 

Špecifikácia NPK NPOK NPSK DSB 

etanol [CAS 64-17-5] 1 900 mg/m3 – – – 
propán-2-ol * [CAS 67-63-0] 900 mg/m3 1 200 mg/m3 – – 
butanón* [CAS 78-93-3] 450 mg/m3 900 mg/m3 – – 
glycerol – inhalovateľná frakcia [CAS 56-81-5] 10 mg/m3 � – – 
cyklohexán* [CAS 110-82-7] 300 mg/m3 1000 mg/m3 – – 
kyselina akrylová* [CAS 79-10-7] 10 mg/m3 29,5 mg/m3 – – 
etylacetát [CAS 141-78-6] 734 mg/m3 1468 mg/m3 – – 

* absorpcia látky cez pokožku môže byť rovnako dôležitá ako pri vdýchnutí. Právny základ: Z. z. z roku 2018, pol. 1286 s neskoršími 
zmenami. 

Odporúčané monitorovacie postupy 
Musia sa aplikovať postupy na monitorovanie koncentrácií nebezpečných zložiek vo vzduchu a postupy na kontrolu 
čistoty ovzdušia na pracovisku – ak sú na danom mieste dostupné a opodstatnené – v súlade s príslušnými poľskými 
alebo európskymi normami, berúc do úvahy podmienky prevládajúce v mieste expozície a príslušnú metodiku merania 
prispôsobenú podmienkam práce. Režim, typ a frekvencia skúšok a meraní musí spĺňať požiadavky nariadenia 
Ministerstva zdravotníctva Poľskej republiky z 2. februára 2011. (Z. z. z roku 2011, č. 33, pol. 166 s neskoršími zmenami). 
Hodnoty DNEL 
etanol [CAS 64-17-5] 

Spotrebitelia 

Expozičná cesta Akútne, systémové Akútne, lokálne Chronické, systémové Chronické, lokálne 

Inhalačná – 950 mg/m3 114 mg/m3 – 

Pokožka – – 206 mg/kg – 

Orálna – – 87 mg/kg – 

propán-2-ol [CAS 67-63-0] 
Spotrebitelia 

Expozičná cesta Akútne, systémové Akútne, lokálne Chronické, systémové Chronické, lokálne 

Inhalačná – – 89 mg/m3 – 

Pokožka – – 319 mg/kg – 

Orálna – – 26 mg/kg – 

Hodnoty PNEC 
etanol [CAS 64-17-5] 
sladká voda: 0,96 mg/l 
morská voda: 0,79 mg/l 
sediment sladkej vody: 3,6 mg/kg 
čistička odpadových vôd: 580 mg/l 
sporadický únik: 2,75 mg/l 

Oddiel 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
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 butanón [CAS 78-93-3] 

sladká voda: 55,8 mg/l 
morská voda: 55,8 mg/l  
sediment sladkej vody: 284,74 mg/kg  
sediment morskej vody: 284,7 mg/kg  
čistička odpadových vôd: 709 mg/l  
pôda: 22,5 mg/kg 
sporadický únik:  55,8 mg/l  
propán-2-ol [CAS 67-63-0] 
sladká voda: 140,9 mg/l 
morská voda: 140,9 mg/l  
sediment sladkej vody: 552 mg/kg  
sediment morskej vody:  552 mg/kg čistička 
odpadových vôd:  2251 mg/l  
pôda: 28 mg/kg 
sporadický únik: 140,9 mg/l 

8.2 Kontroly expozície 

 Dodržiavajte všeobecné zásady bezpečnosti a hygieny. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred prestávkami a po 
ukončení práce si dôkladne umyte ruky. Zabráňte kontaktu s očami. Znečistený odev si vyzlečte a pred ďalším použitím 
ho vyperte. Na pracovisku zaistite dostatočné vetranie. Ak počas pracovných procesov existuje riziko zapálenia odevu na 
zamestnancovi – nie viac ako 20 m v horizontálnej línii od miest, kde sa tieto procesy vykonávajú, musia byť 
nainštalované núdzové sprchy (bezpečnostné sprchy) na umytie celého tela a samostatné trysky na vymývanie očí (očné 
sprchy). 

 Ochrana rúk a tela: výrobok na použitie na pokožku. 

 Ochrana očí: ak existuje riziko kontaminácie očí, odporúčame ochranné okuliare. 
Ochrana dýchacích ciest: nevyžaduje sa, ak je zabezpečené správne vetranie. V prípade poruchy alebo prekročenia NDS 
použite vhodný respirátor. 

 Používané osobné ochranné prostriedky musia spĺňať požiadavky nariadenia 2016/425/EÚ. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť 
ochranné prostriedky primerané vykonávaným činnostiam, ktoré spĺňajú všetky kvalitatívne požiadavky, vrátane ich údržby a čistenia. 

 Kontrola expozície životného prostredia 

 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia, nevypúšťajte veľké množstvo do kanalizácie. Je nutné kontrolovať možné 
emisie z ventilačných systémov a výrobných zariadení, aby sa zistilo, či sú v súlade s požiadavkami právnych predpisov v 
oblasti životného prostredia. 

 
 Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

 skupenstvo: kvapalina 
farba: podľa sortimentu 

 vôňa: príjemná 
 prahová hodnota zápachu: nie je stanovené 

hodnota pH: nie je stanovené 
teplota topenia/tuhnutia: nie je 
stanovené  
počiatočný bod varu 
a teplotné rozmedzie varu: 78 °C (etanol) 
teplota vzplanutia: 13 °C (etanol) 
rýchlosť odparovania: nie je stanovené 
horľavosť (tuhej látky, plynu): netýka sa 
horná/dolná hranica výbušnosti: 19 % obj./3,3 % obj. (etanol)  
tlak pár: nie je stanovené 
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 hustota pary: nie je stanovené 

hustota: nie je stanovené 
 rozpustnosť: mieša sa s vodou  

rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: nie je stanovené  
teplota samovznietenia: 363 °C (etanol) 
teplota rozkladu: nie je stanovené 
výbušné vlastnosti: nevykazuje 
oxidačné vlastnosti: nevykazuje 
viskozita: nie je stanovené 

9.2 Iné informácie 

 Žiadne výsledky ďalších testov. 
 

 Oddiel 10: Stabilita a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

 Reaktívny produkt. Nepodlieha nebezpečnej polymerizácii. Výpary produktu môžu so vzduchom vytvárať výbušné 
zmesi. Pozri tiež oddiel 10.3 – 10.5. 

10.2 Chemická stabilita 

 Pri správnom používaní a skladovaní je výrobok stabilný. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 

 Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

 Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu, zdrojom zapálenia a tepla. 

10.5 Nekompatibilné materiály 

 Silné oxidanty, kyseliny, ľahké kovy. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

 Nie sú známe. 
 

 Oddiel 11: Toxikologické informácie 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

 Toxicita zložiek 
etanol [CAS 64-17-5] 
LD50 (orálne, potkan) 7060 mg/kg 
LD50 (pokožka, králik) 20000 mg/kg 
LC50 (inhalácia, králik 20000 mg/l  
butanón [CAS 78-93-3] 
LD50 (orálne, potkan) 4000 mg/kg 
LD50 (pokožka, králik) 6400 mg/kg 
LC50 (inhalácia, potkan) 23,5 mg/l/4 h  
propán-2-ol [CAS 67-63-0] 
LD50 (orálne, potkan) 528 mg/kg 
LD50 (pokožka, potkan) 12800 mg/kg 
LC50 (inhalácia, potkan) 72,6 mg/l/4 h 

 Toxicita zmesi 

Akútna toxicita zmesi (ATEmix) je vypočítaná na základe príslušného prevodného faktora uvedeného v tabuľke 3.1.2. v Prílohe I 
k nariadeniu CLP s neskoršími zmenami. 
ATEmix (orálne) > 2000 mg/kg 
ATEmix (pokožka) > 2000 mg/kg 
ATEmix (inhalácia) > 20 mg/l 
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Akútna toxicita 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Poleptanie/podráždenie pokožky 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  
Vážne poškodenie/podráždenie očí 

Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo pokožky 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  
Mutagénne účinky na reprodukčné bunky 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  
Karcinogénne účinky 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Reprodukčná toxicita 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

Toxické účinky na cieľové orgány – jednorazová expozícia  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.  
Toxické účinky na cieľové orgány – 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  

12.1 Toxicita 

 Toxicita zložiek 

 etanol [CAS 64-17-5] 
LC50 (ryby) 11000 mg/l/96 h/ Alburnus alburnus 
EC50 (mäkkýše) 9268 mg/l/48 h/ Daphnia magna 
EC50 (morské riasy) 1450 mg/l/192 h/ Microcystic aeruginosa 
butanón [CAS 78-93-3] 
LC50 (ryby) 3220 mg/l/96 h/ Pimephlaes promelas 
EC50 (mäkkýše) 5091 mg/l/48 h/ Daphnia magna 
EC50 (morské riasy) 4300 mg/l/168 h/ Scenedesmus quadricauda 

 propán-2-ol [CAS 67-63-0] 
LC50 (ryby) 9640 mg/l/96 h/ Pimephlaes promelas 
EC50 (mäkkýše) 13299 mg/l/48 h/ Daphnia magna 
EC50 (morské riasy) 1000 mg/l/72 h/ Scenedesmus subspicatus 

 Toxicita zmesí 

 Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 

 Údaje pre komponenty:  
etanol [CAS 64-17-5]  
Biodegradácia: 89 % za 14 dní 
Látka je ľahko biologicky rozložiteľná.  
propán-2-ol [CAS 67-63-0]  
Biodegradácia: 86 % za 14 dní  
Látka je ľahko biologicky rozložiteľná. 
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12.3 Bioakumulačný potenciál 

 Údaje pre komponenty:  
etanol [CAS 64-17-5] 
log Po/w: -0,31 BCF: 3 
Bioakumulácia sa neočakáva.  
propán-2-ol [CAS 67-63-0] 
log Po/w: 0,05 BCF: 3 
Bioakumulácia sa neočakáva. 

12.4 Mobilita v pôde 

 Mobilita zložiek zmesi závisí od ich hydrofilných a hydrofóbnych vlastností, ako aj od abiotických a biotických podmienok v 
pôde, vrátane jej štruktúry, klimatických podmienok a pôdnych organizmov (najmä baktérií, húb, rias, bezstavovcov). 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

 Zložky zmesi nespĺňajú kritériá pre PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII k nariadeniu REACH. 
12.6 Iné nepriaznivé účinky 

 Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre ozónovú vrstvu. Mala by sa zvážiť možnosť iných škodlivých účinkov 
jednotlivých zložiek zmesi na životné prostredie (napr. schopnosť narušiť hospodárenie hormónmi, vplyv na globálne 
otepľovanie). 

 
 Oddiel 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1 Metódy spracovania odpadu 

 Odporúčania pre zmes: nevypúšťajte do kanalizácie. Likvidujte v súlade s platnými predpismi. Kód odpadu by sa mal 
uviesť v mieste jeho výroby. 

 Odporúčania pre použité obaly: zhodnocovanie/recyklácia/likvidácia odpadov z obalov vykonávaných v súlade s platnými 
predpismi. Recyklovať je možné iba úplne vyprázdnené obaly. 

 Právne predpisy Európskej únie: Smernice Európskeho parlamentu a Rady: 2008/98/ES s neskoršími zmenami a 94/62/ES s neskoršími 
zmenami. Vnútroštátne právne akty: Z. z. z roku 2013, pol. 21 s neskoršími zmenami; Z. z. z roku 2013, pol. 888 s neskoršími zmenami. 

 

Oddiel 14: Informácie o doprave 

14.1 Číslo OSN 
 

 

 UN 1993 

14.2 Správne expedičné označenie OSN 

 HORĽAVÝ KVAPALNÝ MATERIÁL I.N.O. [ETANOL; BUTANÓN; PROPÁN-2-OL] 

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu  
 3  

14.4 Obalová skupina  
 II  

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie  
Podľa predpisov o preprave zmes nepredstavuje nebezpečnosť pre životné prostredie. 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa  
 Odstráňte zdroje zapálenia. Buďte zvlášť opatrný.  

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa Prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC 

 Netýka sa.  
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 Oddiel 15: Regulačné informácie 

15.1 Právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia 

 Zákon zo dňa 25. februára 2011 o chemických látkach a ich zmesiach (Z. z. z roku 2011, č. 63, pol. 322 s neskoršími zmenami). Nariadenie 
Ministerstva rodiny, práce a sociálnej politiky Poľskej republiky z 12. júna 2018 o najvyšších prípustných koncentráciách a intenzitách 
faktorov škodlivých pre zdravie v pracovnom prostredí (Z. z. 2018, pol. 1286 s neskoršími zmenami). 
Zákon o odpadoch zo 14. decembra 2012 (Z. z. z roku 2013, pol. 21 s neskoršími zmenami). 
Zákon z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Z. z. z roku 2013, pol. 888 s neskoršími zmenami). 
Nariadenie Ministerstva životného prostredia Poľskej republiky z 2. januára 2020 o katalógu odpadov (Z. z. z roku 2020, pol. 10). 
Nariadenie Ministerstva zdravotníctva Poľskej republiky z 2. februára 2011 o skúškach a meraní faktorov škodlivých pre zdravie v 
pracovnom prostredí (Z. z. z roku 2011, č. 33, pol. 166 s neskoršími zmenami). 

 Európska dohoda ARS o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. 

 1907/2006/ES Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), o zriadení Európskej chemickej 
agentúry, ktorým sa mení smernica 1999/45/ES a ruší nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 a č. 1488/94 a tiež smernica Rady 76/769/EHS a 
smernica Komisie (ES) č. 91/155/EHS, 93/67/ES, 93/105/ES a 2000/21/ES, s neskoršími zmenami. 
1272/2008/ES Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady zo dňa 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o 
zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 s neskoršími zmenami. 

 2015/830/EÚ Nariadenie Komisie z 28. mája 2015,ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). 
2008/98/ES Smernica Európskeho Parlamentu a Rady z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc s neskoršími zmenami. 
94/62/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov s neskoršími zmenami. 

 2016/425/EÚ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice 
Rady 89/686/EHS. 
Zákon z 9. októbra 2015 o biocídnych výrobkoch (Z. z. z roku 2015, pol. 1926). 
528/2012/ES Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní. 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

 Posúdenie bezpečnosti zmesi sa nevyžaduje. 
 

Oddiel 16: Iné informácie 

Úplné znenie H-viet z oddielu 3 karty 
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
H226 Horľavá kvapalina a pary. 
H302 Škodlivý po požití. 
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.  
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou. 
H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.  
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H332 Škodlivý pri vdýchnutí. 
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.  
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

Vysvetlenie skratiek a akronymov 
PBT Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky 
vPvB Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky  
NPK Najvyššia povolená koncentrácia 
NPOK Najvyššia povolená okamžitá koncentrácia  
NPSK Najvyššia povolená stropná koncentrácia 
DSB Prípustná koncentrácia v biologickom materiáli 
PNEC Očakávaná koncentrácia nespôsobujúca zmeny v prostredí 
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DNEL Úroveň bez zmeny 
Horľavá kvapalina 2, 3 Horľavá kvapalina kat. 2, 3 
STOT SE 3 Toxické účinky na cieľové orgány – jednorazová expozícia kat. 
Dráždi oči 2 Podráždenie očí kat. 2 Aspiračná nebezpečnosť kat. 1 Nebezpečnosť pre vodné prostredie – 
akútna kat. 1 Nebezpečnosť pre vodné prostredie – chronická kat. 1 Akútna toxicita kat. 4 Žieravé účinky kat. 1B 
Podráždenie kože kat. 2 

Školenia 
Pred prácou s výrobkom by mal byť používateľ oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri zaobchádzaní 
s chemikáliami, a najmä absolvovať vhodné školenie na pracovisku. Osoby spojené s prepravou nebezpečných materiálov 
v rámci ADR by mali byť riadne zaškolené v oblasti plnenia svojich povinností (všeobecné školenie, školenie na pracovisku 
a bezpečnosť). 

Odkazy na dôležitú literatúru a zdroje údajov 
Karta bola vyhotovená na základe charakteristík jednotlivých komponentov, údajov z literatúry, internetových databáz 
(napr. ECHA, TOXNET, COSING) a dostupnými poznatkami a skúsenosťami, pričom sa zohľadnili platné právne predpisy. 

Postupy použité na klasifikáciu zmesi 
Klasifikácia sa uskutočnila na základe fyzikálno-chemických údajov o zmesi a obsahu nebezpečných zložiek výpočtovou 
metódou založenou na usmerneniach nariadenia 1272/2008/ES (CLP) s neskoršími zmenami. 

Doplňujúce informácie 
Dátum vystavenia: 16. 3. 2020 
Verzia: 1.0/PL 
Vyššie uvedené informácie boli vytvorené na základe aktuálne dostupných údajov charakterizujúcich výrobok, ako aj na základe 
skúseností a poznatkov, ktoré má výrobca v tomto ohľade. Nepredstavujú opis kvality výrobku ani prísľub konkrétnych vlastností. Malo 
by sa s nimi zaobchádzať ako s pomôckou na bezpečnú manipuláciu počas prepravy, skladovania a používania produktu. Tento fakt 
nezbavuje používateľa zodpovednosti za nesprávne použitie vyššie uvedených informácií ani povinnosti dodržiavať všetky právne normy 
v tejto oblasti. 

 


