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Karta bezpečnostných údajov zo dňa 7.9.2011, verzia 1 
 

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY ALEBO ZMESI A SPOLOČNOSTI ALEBO PODNIKU 

1.1 Identifikátor produktu 
Identifikácia zmesi: 
Obchodný názov: Dekontaminačný sprej 
Obchodné označenie: 11.025-11.075 

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

1.3 Údaje o poskytovateľovi karty bezpečnostných údajov 
Spoločnosť: 
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. 
Plac pod Lipami 5 
40-476 Katowice, Poľsko 
+48 32 60 36 146 
Kompetentná osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov: 
Grzegorz Jurczuk checkstar@magnetimarelli.com 

1.4 Núdzové telefónne číslo 
999 alebo 112 

 

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 
Kritériá smerníc 67/548/SK a 99/45/ES v znení neskorších zmien a doplnení: 
Vlastnosti/symboly: 

F Vysoko horľavý 
R-vety: 

R11 Vysoko horľavý. 
 

Nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky na ľudské zdravie a životné prostredie: 
Žiadne iné nebezpečenstvá. 

 
2.2 Prvky označovania 

 
Symboly: 

F Vysoko horľavý 
R-vety: 

R11 Vysoko horľavý. 
S-vety: 

S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. 
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca). 
S46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 
S51 Používajte len na dobre vetraných miestach. 
S9 Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. 

Zvláštne ustanovenia: 
Nádoba pod tlakom. Chráňte pred slnečným svetlom a nevystavujte teplotám nad 50 °C. Neprepichujte ani nespaľujte, a to 
ani po použití. 
Nestriekajte do otvoreného ohňa ani na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – zákaz fajčiť. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 

 
2.3 Iná nebezpečnosť 
 
Iná nebezpečnosť: 

Žiadne iné nebezpečenstvá. 
 

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
3.1 Látky 

– 
3.2 Zmesi 
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Nebezpečné zložky v zmysle smernice 67/548/EHS, nariadenia CLP a príslušnej klasifikácie: 
15 % až 20 % dimetyléter 

Č. podľa smernice 67/548/EHS: 603-019-00-8, číslo CAS: 115-10-6, číslo ES: 204-065-8 
             F+, R12, látky s medznou hodnotou expozície na pracovisku v Spoločenstve 

 2.2/1 horľavý plyn 1 H220 

 2.5 plyn pod tlakom H280 
 
7 % až 10 % propán-2-ol, izopropylalkohol, izopropanol 

Č. podľa smernice 67/548/EHS: 603-117-00-0, číslo CAS: 67-63-0, číslo ES: 200-661-7 
F, Xi, R11-36-67 

 2.6/2 horľavá kvapalina 2 H225 

 3.3/2 dráždi oči 2 H319 

 3.8/3 STOT SE 3 H336 
 
1 % až 3 % etanol; etylalkohol 

Č. podľa smernice 67/548/EHS: 603-002-00-5, číslo CAS: 64-17-5, číslo ES: 200-578-6 
F, R11, látky s medznou hodnotou expozície na pracovisku v Spoločenstve 

 2.6/2 horľavá kvapalina 2 H225 
 

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
4.1 Opis opatrení prvej pomoci 
Pri zasiahnutí pokožky: 

Umyte hojným množstvom vody a mydlom. 
Pri zasiahnutí očí: 

V prípade zasiahnutia očí ihneď vypláchnite hojným množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. 
Pri požití: 

Za žiadnych okolností nevyvolávajte zvracanie. IHNEĎ NAVŠTÍVTE LEKÁRA A ABSOLVUJTE VYŠETRENIE. 
Pri vdýchnutí: 

Postihnutú osobu premiestnite na čerstvý vzduch a udržiavajte v teple a pokoji. 
4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

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

Liečba: 
Žiadna. 

 
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1 Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky: 
CO2 alebo suchý chemický hasiaci prostriedok. 
Hasiace prostriedky, ktoré nesmú byť použité z bezpečnostných dôvodov: 
Žiaden konkrétny. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Nevdychujte plyny vznikajúce pri výbuchu a horení. 
Horením vzniká hustý dym. 

5.3 Rady pre požiarnikov 
Používajte vhodný dýchací prístroj. 
Kontaminovanú vodu použitú na hasenie požiaru zozbierajte do samostatnej nádoby. Nesmie sa vypúšťať do kanalizácie. 
Nepoškodené nádoby premiestnite z miesta bezprostredného nebezpečenstva, ak to je možno urobiť bezpečným 
spôsobom. 

 
6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 
Noste osobné ochranné prostriedky. 
Odstráňte všetky zdroje vznietenia. 
Osoby presuňte do bezpečia. 
Prečítajte si informácie o ochranných opatreniach v oddieloch 7 a 8. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa životného prostredia 
Nenechajte vniknúť do pôdy či podložia. Nenechajte vniknúť do povrchových vôd či kanalizácie. 
Kontaminovanú odpadovú vodu zadržte a zlikvidujte. 
V prípade úniku plynu alebo úniku do vodných tokov, pôdy alebo kanalizácie informujte príslušné úrady. 
Vhodný materiál na zneškodnenie: absorbujúci materiál, organický, piesok 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 
Umyte veľkým množstvom vody. 

6.4 Odkazy na iné oddiely 
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Pozrite si oddiely 8 a 13. 

7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou a očami, vdýchnutiu výparov a hmly. 
Prázdnu nádobu nepoužívajte predtým, než bola vyčistená. 
Pred premiestňovaním sa uistite, že v nádobách sa nenachádzajú žiadne zvyšky nezlučiteľných látok. 
Znečistený odev si vymeňte ešte predtým, ako vstúpite do priestorov určených na jedenie. 
Pri práci nejedzte a nepite. 
Prečítajte si oddiel 8 s informáciami o odporúčaných ochranných pomôckach. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Vždy uchovávajte na dobre vetranom mieste. 
Chráňte pred nechráneným plameňom, iskrami a zdrojmi tepla. Zabráňte priamemu vystaveniu slnečnému svetlu. 
Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. 
Nezlučiteľné materiály: 
Žiaden konkrétny. 
Pokyny pre skladovacie priestory: 
Chladné a primerane vetrané. 

7.3 Špecifické použitie(-ia) 
Žiadne konkrétne. 

 
8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

8.1 Kontrolné parametre 
dimetyléter – indexové číslo: 603-019-00-8, číslo CAS: 115-10-6, číslo ES: 204-065-8 

VLE 8h: 1 920 mg/m
3
 – 1 000 ppm 

propán-2-ol, izopropylalkohol, izopropanol – indexové číslo: 603-117-00-0, číslo CAS: 67-63-0, číslo ES: 200-661-7 
TLV TWA: 200 ppm, A4 – 491,53 mg/m

3
, A4 

TLV STEL: 400 ppm, A4 – 983,07 mg/m
3
, A4 

etanol; etylalkohol – indexové číslo: 603-002-00-5, číslo CAS: 64-17-5, číslo ES: 200-578-6 
TLV TWA: 1 000 ppm, A4 – 1 884,25 mg/m

3
, A4 

TLV STEL: A4 
8.2 Kontroly expozície 
Ochrana očí: 

Nie je nutná pri bežnom používaní. V každom prípade však používajte správne pracovné postupy. 
Ochrana pokožky: 

Pri bežnom používaní nemusia byť prijímané žiadne mimoriadne preventívne opatrenia. 
Ochrana rúk: 

Nie je nutná pri bežnom používaní. 
Ochrana dýchacích ciest: 

Používajte vhodnú dýchaciu masku, ako je napríklad CEN/FFP-2(S) alebo CEN/FFP-3(S). 
Tepelná nebezpečnosť: 

Žiadna. 
Kontroly environmentálnej expozície: 

Žiadne. 

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

Vzhľad a sfarbenie: sprej 
Zápach: – 
Prah zapáchania: – 
pH: – 
Teplota topenia/tuhnutia: – 
Počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu: – 
Horľavosť v pevnom/plynnom skupenstve: – 
Horná/dolná medza horľavosti alebo výbušnosti: – 
Hustota pár: – 
Teplota vzplanutia: <0 °C 
Rýchlosť odparovania: – 
Tlak pár: – 
Relatívna hustota: 1 kg/l 
Rozpustnosť vo vode: – 
Rozpustnosť v lipidoch: – 
Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda): – 
Teplota samovznietenia: – 
Teplota rozkladu: – 
Viskozita: – 
Výbušnosť: – 
Oxidačné vlastnosti: – 
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               9.2 Ďalšie informácie 

Miešateľnosť: – 
Rozpustnosť v tukoch: – 
Vodivosť: – 
Vlastnosti súvisiace so skupinou látok: – 

 
10. STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 
Stabilný v normálnych podmienkach. 

10.2 Chemická stabilita 
Stabilný v normálnych podmienkach. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 
Žiadna. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhýbať: 
Stabilný v normálnych podmienkach. 

10.5 Nezlučiteľné materiály: 
Zabráňte kontaktu s horľavými látkami. Produkt by sa mohol vznietiť. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: 
Žiadne. 

 
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 
Nie sú dostupné žiadne toxikologické informácie o zmesi. Zohľadnite individuálnu koncentráciu každej zložky na posúdenie 
toxikologických účinkov vyplývajúcich z vystavenia zmesi. 

Toxikologické informácie o hlavných zložkách zmesi: 
 

etanol; etylalkohol – indexové číslo: 603-002-00-5, číslo CAS: 64-17-5, číslo ES: 200-578-6 
LD50 (KRÁLIK) ORÁLNA: 6 300 mg/kg 
LD50 (KRYSA) ORÁLNA, JEDNA DÁVKA: 7 060 mg/kg 

 
 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
12.1 Toxicita 

Používajte správne pracovné postupy, aby sa produkt neuvoľnil do životného prostredia. 
 
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 

Žiadna. 
12.3 Bioakumulačný potenciál 

– 
12.4 Mobilita v pôde 

– 
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
 
 
12.6 Iné nepriaznivé účinky 

Žiadne. 

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
13.1 Metódy spracovania odpadu 

Zozbierajte, ak to je možné. Zašlite do autorizovaného recyklačného strediska alebo na spálenie v kontrolovaných 
podmienkach. Riaďte sa pritom platnými miestnymi a vnútroštátnymi predpismi. 

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 
14.1 Číslo OSN: 
14.2 Správne expedičné označenie OSN: 

– 
14.3 Trieda nebezpečnosti pre dopravu: 

Trieda ADR: 2.5 °F CAP. 2.2.2.1.6 UN1950 
Trieda IATA: 2.1 
Trieda IMDG: 2 aerosóly UN 1950 
– 

14.4 Obalová skupina: 
– 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie 
– 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 
Stránka IMDG: 2102 
– 
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14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC 
                 

                      Látka znečisťujúca životné prostredie: 

                Nie 

 
15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 
Smernica Rady 67/548/EHS (klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných látok), smernica 99/45/ES (klasifikácia, balenie 
a označovanie nebezpečných prípravkov), smernica Rady 98/24/ES (riziká vyplývajúce z chemických látok na pracovisku), 
smernica 2000/39/ES (medzné hodnoty expozície na pracovisku), smernica 2006/8/ES, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), 
nariadenie (ES) č. 1272/2008 (klasifikácia, označovanie a balenie látok), nariadenie (ES) č. 790/2009 (prispôsobenie klasifikácie, 
označovania a balenia látok technickému a vedeckému pokroku (1)), nariadenie (EÚ) č. 453/2010 (príloha I). 
Postupujte podľa týchto normotvorných predpisov, ak sa vás týkajú: 

Smernica 82/501/EHS („činnosti spojené s rizikom vážnych nehôd“) v znení neskorších zmien a doplnení. 
Nariadenie (ES) č. 648/2004 (o detergentoch). 

 
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Žiadne. 

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
Znenie viet uvádzaných v oddiele 3: 

R11 Vysoko horľavý. 
R12 Mimoriadne horľavý. 
R36 Dráždi oči. 
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 

 
Táto karta bezpečnostných údajov bola kompletne aktualizovaný v súlade s nariadením (EÚ) č. 453/2010. 
Dokument bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorá absolvovala príslušnú odbornú prípravu. 
Hlavné bibliografické zdroje: 

ECDIN – Databáza o vlastnostiach a vplyvu chemických látok na životné prostredie, Spoločné výskumné centrum, Komisia 
Európskych spoločenstiev 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS, ôsme vydanie, Van Nostrand Reinold 
CCNL – príloha 1 
Vložte ďalšiu použitú bibliografiu. 

Informácie uvádzané v tomto dokumente sú založené na našich poznatkoch k vyššie uvádzanému dátumu. Týkajú sa výlučne 
uvádzaného produktu a nepredstavujú žiadnu záruku konkrétnej vlastnosti. 
Je povinnosťou používateľa, aby zabezpečil, že tieto informácie sú relevantné a kompletné v zmysle konkrétneho plánovaného 
použitia. 
Táto karta bezpečnostných údajov ruší a nahrádza všetky predchádzajúce verzie. 
 
ADR: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 
CAS: Chemical Abstracts Service (divízia organizácie American Chemical Society) 
CLP: Klasifikácia, označovanie, balenie 
DNEL: Odvodená hladina bez účinku 
EINECS: Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok 
GefStoffVO: Nariadenia o nebezpečných látkach, Nemecko 
GHS: Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok 
IATA: Medzinárodné združenie leteckých dopravcov 
IATA-DGR: Nariadenie „Medzinárodného združenia leteckých dopravcov“ (IATA) o nebezpečnom tovare 
ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo 
ICAO-TI: Technické usmernenia „Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo“ (ICAO) 
IMDG: Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary 
INCI: Medzinárodná nomenklatúra kozmetických zložiek 
KSt: Koeficient výbušnosti 
LC50: Smrteľná koncentrácia pre 50 percent testovanej populácie 
LD50: Smrteľná dávka pre 50 percent testovanej populácie 
PNEC: Predpokladaná koncentrácia bez účinku 
RID: Nariadenia týkajúce sa medzinárodnej prepravy nebezpečného tovaru po železnici 
STEL: Medza krátkodobej expozície 
STOT: Toxicita pre konkrétny cieľový orgán 
TLV: Prahová hraničná hodnota 
TWATLV: Prahová hraničná hodnota časovo váženého priemeru, 8 hodín za deň (norma ACGIH) 
WGK: Nemecká trieda nebezpečnosti pre vodu 
 


