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Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v súlade s nariadeniami  
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 453/2010 a č. 1272/2008 (CLP). 

 

ODDIEL 1:  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 
1.1 Identifikátor produktu:  SHERON Červená leštenka 
 Obchodný názov: SHERON Červená leštenka 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

neodporúčajú:  
Relevantné identifikované použitia: Ošetrenie/leštenie karosérie automobilov. 
Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Zmes môže byť použitá iba pre účely stanovené v 
návode na použitie. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:   
 Výrobca/dodávateľ: DF Partner s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby 
 Miesto podnikania: Odborov 245/9, 017 01 Považská Bystrica 
 IČO: 36121037 
 Telefón: +421-42-4260256  
 Fax: +421-42-4260257 
 E-mail osoby zodpovednej za KBÚ:  ekotox@ekotox.sk 
1.4 Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum 

00421-(0)2-547 741 66 
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách 

   
ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 
2.1.1 Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 
 Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná. 
2.1.2 Klasifikácia podľa smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES: 
 Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná. 
2.2 Prvky označovania: 

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 
Výstražné piktogramy: Odpadá. 
Výstražné slovo: Odpadá. 
Výstražné upozornenia: Odpadajú. 
Výstražné upozornenia EUH:  
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. 
EUH208 Obsahuje: zmes látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H-

 izotiazol-3-ón s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým. Môže vyvolať 
 alergickú reakciu. 

Bezpečnostné upozornenia: Odpadajú. 
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Ďalšie prvky označovania: 
Obsahuje: menej ako 5 % fosfáty, neiónové povrchovo aktívne látky, aniónové povrchovo 
aktívne látky; 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % alifatické uhľovodíky;  
TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 

2.3 Iná nebezpečnosť: Nie je látkou PBT alebo vPvB. Neobsahuje žiadne látky SVHC 
podľa REACH, čl. 57.  

 
ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
3.1 Látky: Neuvádza sa.  
3.2 Zmesi:  

Názov látky EC 
CAS 

Klasifikácia 
Konc. 

% 
 

67/548/EH
S 

CLP 

Tr. nebezpeč. Kat. 
nebezpeč. 

Výstraž. 
upozor. 

Piktogram 
výstraž. sl. 

2ťažký benzín 
(ropný), 

hydrogenačne 
rafinovaný, ťažký  

265-150-3 
64742-48-9 

Škodlivý 
Xn;R65 
*R66 

Aspiračná 
nebezpečnosť Asp. Tox. 1 H304 GHS08 

Dgr 10-25 

2 Látka s expozičným limitom pre pracovné prostredie. 
* klasifikácie výrobcom 
Plné znenia výstražných upozornení a R-viet sú uvedené v ODDIELE 16. 
 
ODDIEL 4:  OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 
4.1 Opis opatrení prvej pomoci: 

- všeobecné poznámky: Nie je potrebná okamžitá lekárska pomoc, ale pri 
pretrvávajúcich ťažkostiach, alebo v prípade pochybností, vyhľadajte lekára.  
- po vdýchnutí: Prerušte expozíciu, postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch a 
zabezpečte telesný a duševný pokoj. Ak pretrvávajú problémy s dýchaním vyhľadajte 
lekársku pomoc / zaistite lekárske ošetrenie.  
- po kontakte s pokožkou: Pri kontakte pokožky s prípravkom urýchlene postihnuté 
miesto dôkladne umyte vodou a mydlom.  
- po kontakte s očami: Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa. Pri 
násilne otvorených viečkach najmenej 15 minút vyplachujte čistou vlažnou tečúcou 
vodou. Vyhľadajte (odbornú) lekársku pomoc. 
- po požití: Ústa vypláchnite vodou (len za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí a 
nemá kŕče). Nevyvolávať zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc! 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Informácie nie sú 
 k dispozícii.  
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: 

Informácie nie sú k dispozícii. 
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ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
5.1 Hasiace prostriedky :  

Vhodné hasiace prostriedky:  Prášok,CO2, roztrieštená voda. 
Nevhodné hasiace prostriedky: Plný prúd vody. 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Pri zohrievaní alebo 
v prípade požiaru sa vytvárajú toxické plyny. 

5.3 Rady pre požiarnikov: Použiť izolovaný dýchací prístroj nezávislý na okolitom 
prostredí. Zvyšky po hasení a hasiacu vodu zneškodnite podľa platných predpisov.  

 
ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy  

Pre iný ako pohotovostný personál: Chráňte sa osobnými ochrannými prostriedkami, 
ktoré sú popísané v oddiele 7 a 8. Mimoriadne nebezpečenstvo pošmyknutia na rozliatom 
produkte.  

 Pre pohotovostný personál: Neuvádza sa. 
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zriediť veľkým množstvom vody.  

Zabráňte úniku do pôdy, spodných / povrchových vôd a kanalizácie. Zabráňte plošnému 
rozšíreniu(napr. ohradením alebo olejovými zábranami). 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: Zachyťte absorpčným materiálom 
viažucim kvapaliny (napr. piesok, štrk, látky viažuce kyseliny, univerzálne pojivá, 
piliny). 

6.4 Odkaz na iné oddiely: Viď oddiel 7, 8, 13. 
 
ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Nie sú potrebné žiadne 

mimoriadne opatrenia. 
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladujte 

v tesne uzatvorených originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným 
žiarením. Skladovacia trieda:10. 

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia): Viď. Oddiel 1.2 
 
ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
8.1 Kontrolné parametre:  Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 

k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 
expozíciou chemickým faktorom: 
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 1) Lakový benzín 
 Toxicita (karcinogenita) závisí od obsahu aromatických uhľovodíkov (benzén, toluén, xylén, etylbenzén, 

kumén). Limit je stanovený pre lakový benzín, ktorého obsah karcinogénneho benzénu nie je vyšší ako 0,2 
obj. % (0,1 hmot. %). 

Biologické medzné hodnoty (BMH) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 
Z.z., v znení neskorších predpisov neboli stanovené. 
 

8.2 Kontroly expozície:  
8.2.1   Primerané technické zabezpečenie: Neuvádza sa. 
8.2.2 Osobné ochranné prostriedky:  

8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: Pri plnení sa odporúča používať ochranné okuliare.  
8.2.2.2 Ochrana kože: Nie je potrebná. 
Ochrana rúk: Nie je potrebná.  
Iné: Neuvádza sa. 
8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: Nie je potrebná.  
8.2.2.4 Tepelná nebezpečnosť: Neuvádza sa. 

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície: Zabráňte úniku do spodných/povrchových 
vôd a kanalizácie.  

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

Vzhľad: Skupenstvo viskózne 
Farba červená 

Zápach: Charakteristický. 
Prahová hodnota zápachu: Nestanovená. 
pH, 20 °C: 7,0 (DIN 19268) 
Teplota topenia: Nestanovená 
Počiatočná teplota varu a destilačný 
rozsah: >100 °C 

Teplota vzplanutia: >62 °C 
Rýchlosť odparovania: Nestanovená 
Horľavosť (tuhá látka, plyn): Nestanovená 
Horné/dolné limity horľavosti alebo 
výbušnosti: 

Dolný limit: 0,7 Vol % 
Horný limit: 6,0 Vol % 

Chemická látka EC CAS 

NPEL 

Poznámka priemerný krátkodobý 

ppm mg.m-3 ppm mg.m-3 

Lakový benzín1) - - 50 300 100 600 - 
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Tlak pár, 20 °C: Nestanovený. 
Hustota pár: Nestanovená. 
Relatívna hustota, 20 °C: Nestanovená. 
Rozpustnosť (rozpustnosti): Čiastočne rozpustná vo vode. 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: Nestanovený. 
Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozápalný. 
Teplota rozkladu: Nestanovená. 

Viskozita: Dynamická pri 20°C 1400 mPas 
Kinematická nie je stanovená. 

Výbušné vlastnosti: Produkt nie je výbušný. 
Oxidačné vlastnosti: Neuvádza sa. 
 
9.2 Iné informácie: Hustota: 0,98 g/cm3 (DIN 51757) 
 
ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 
10.1 Reaktivita: Neuvádza sa - výrobca neposkytol informácie. 
10.2 Chemická stabilita: Pri predpísanom spôsobe skladovania a použitia je produkt stabilný. 
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Žiadne nebezpečné reakcie nie sú známe. 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Neuvádza sa - výrobca neposkytol informácie. 
10.5 Nekompatibilné materiály: Neuvádza sa - výrobca neposkytol informácie. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu. 
 
ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: 
 Látky:  
 ťažký benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký(CAS 64742-48-9):  
 LD50, orálne, potkan: >5000 mg/kg 
 LD50, dermálne, králik: >3000 mg/kg 
 Polydimethylsiloxane (CAS 68083-19-2): 
 LD50, orálne, potkan:17000 mg/kg 
 LD50, dermálne, králik: 2000 mg/kg 
 

Zmesi:  
a) akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 

splnené. 
b) dráždivosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 
c) poleptanie/žieravosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 

splnené. 
d) senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 

splnené. 
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e) toxicita po opakovanej dávke: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 
klasifikácie splnené. 

f) karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 
splnené. 

g) mutagenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 
h) reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 

splnené. 
Ďalšie informácie: "Pri správnom zaobchádzaní a správnom použití nespôsobuje 

 produkt, podľa našich skúseností a na základe nám predložených informácii, 
 žiadne  škody na zdraví." (zdroj KBÚ dodávateľa). 

 
ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
12.1 Toxicita: Údaje nie sú k dispozícii.  
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: 

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v tomto produkte sú v súlade s kritériami 
biodegradability podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o 
detergentoch. 

12.3 Bioakumulačný potenciál: Údaje nie sú k dispozícii. 
12.4 Mobilita v pôde: Údaje nie sú k dispozícii. 
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Údaje nie sú k dispozícii. 
12.6 Iné nepriaznivé účinky: Zabráňte úniku nezriedeného produktu do spodných / 

povrchových vôd a kanalizácie. 
 
ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
13.1 Metódy spracovania odpadu: Zneškodňujte v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.  
 Malé množstvá môžu byť zneškodnené spoločne s domovým odpadom. 
 Kód odpadu: 
 07 06 99  odpady inak nešpecifikované 
 15 01 02  obaly z plastov     O 
 (O = ostatné odpady) 
 Kontaminované obaly zneškodňujte podľa predpisov. Odporúčaný čistiaci prostriedok je 

voda, prípadne voda s pridaním čistiacich prostriedkov. 
 
ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 
14.1  Číslo OSN: Nemá. Nie je nebezpečnou vecou pre prepravu. 
14.2  Správne expedičné označenie OSN: Neuvádza sa. 
14.3  Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Neuvádza sa. 
14.4  Obalová skupina: Neuvádza sa. 
14.5  Nebezpečnosť pre životné prostredie: Neuvádza sa. 
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14.6  Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Neuvádza sa. 
14.7  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a 

Kódexu IBC: Nie je k dispozícii.  
 
 
ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 

zdravia a životného prostredia: Na zmes ani na látky obsiahnuté v zmesi sa nevzťahuje 
povinnosť autorizácie podľa hlavy VII a nevzťahujú sa obmedzenia podľa hlavy VIII 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.  

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo 
vykonané. 

  
ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 
Úplný text viet označených písmenom R a H,  ktoré sú uvedené v bode 2 až 15: 
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. 
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
Odporúčania na odbornú prípravu: Neuvádzajú sa. 
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Neuvádzajú sa. 
Účel karty bezpečnostných údajov: Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť 
užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku 
a s ochranou životného prostredia. 
Zdroje kľúčových dát:  Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá 
požiadavkám Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
Klasifikácia zmesi bola vykonaná na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008. Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií o produkte 
poskytnutých spoločnosťou DF partner. 
Zmeny vykonané pri revízii: - 
 
Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov: 
PBT - perzistentné, bioakumulatívne, toxické látky, 
vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky, 
DNEL (Derived No Effect Level) - odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom 
PNEC (Predicted No Effect Concentration) - predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza 
k žiadnym účinkom 
EC50 - Účinná koncentrácia látky, ktorá spôsobuje 50 % zmien v odozve. 
LC50 - Účinná koncentrácia látky, ktorá spôsobuje 50 % -nú letalitu 
LD50 - stredná letálna dávka 


	-
	Lakový benzín1)

