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

 

ODDIEL 1:  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLO ČNOSTI /PODNIKU 

1.1 Identifikátor produktu: SHERON Uvoľňovač skrutiek a hrdze 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

neodporúčajú: Rozpúštadlo korózie. 
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 
    Slovenská republika, 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 NEBEZPE ČNOSTI 
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: 
2.1.1 Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 
 Flam. Aerosol 1, H222, H229 

Asp. Tox. 1, H304  
2.1.2  Doplňujúce informácie: Neuvádzajú sa. 
2.2 Prvky označovania:   

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] 
Výstražné piktogramy:  

 
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo 
Výstražné upozornenia:  
H222 Mimoriadne horľavý aerosól. 
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. 
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, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a 
iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. 
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. 
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu 
Doplňujúce výstražné upozornenia: 
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
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Ďalšie prvky označovania:  
obsahuje: menej ako 5% aromatických uhľovodíkov; 30% a viac alifatických 
uhľovodíkov. 

2.3 Iná nebezpečnosť: Zmes neobsahuje látky klasifikované ako PBT alebo vPvB. Bez 
dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť. 

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

Názov látky 
CAS/EC 
/Index 

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Obsah 
[%] Trieda nebezpečnosti 

Kategória 
nebezpečnosti 

Výstražné 
upozornenie 

uhľovodíky, C10- 
C13, n-alkány, 

izoalkány, cykloalkány, 
aromáty <2% 

REACH reg.č: 01-2119457273-39-
xxxx 

-/- 
Aspiračná 

nebezpečnosť 
Asp. Tox. 1 H304 25-50 

izobután 
REACH reg.č: 01-2119485395-27-

xxxx 

75-28-5/ 
200-857-2/ 

601-004-00-0 

Horľavý plyn 
Plyny pod tlakom 

Flam. Gas 1 
Press.Gas 

H220 
H280 

20-25 

destiláty(ropné), 
hydrogénačne rafinované, 
ľahké nafténové; základový 

olej- nešpecifikovaný 
REACH reg.č.: 01-2119480375-34-

xxxx 

64742-53-6/ 
265-156-6/ 

649-466-00-2 

Aspiračná 
nebezpečnosť 

Asp. Tox. 1* 
Poznámka L 

H304 10-20 

propán 
REACH reg.č: 01-2119486944-21-

xxxx 

74-98-6/  
200-827-9/ 

601-003-00-5 

Horľavý plyn 
Plyny pod tlakom 

Flam.Gas 1 
Press.Gas 

H220 
H280 

10-20 

bután 
REACH reg.č: 01-2119474691-32-

xxxx 

106-97-8/ 
203-448-7/ 

601-004-00-0 

Horľavý plyn 
Plyny pod tlakom 

Flam.Gas 1 
Press.Gas 

H220 
H280 

2,5-10 

**2-butoxyetanol 
REACH reg.č.: 01-2119475108-36-

xxxx 

111-76-2 
203-905-0/ 

603-014-00-0 

Akútna toxicita 
Podráždenie očí 
Dráždivosť kože 

Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 
Eye Irrit. 2 
Skin Irrit. 2 

H332 
H312 
H302 
H319 
H315 

1-2,5 

*Samoklasifikácia dodávateľa.  
**Látka s expozičným limitom pre pracovné prostredie. 
Poznámka L: Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa dá preukázať, že obsahuje menej ako 3 % látok 
extrahovateľných DMSO stanovených metódou IP 346 „Stanovenie polycyklických aromatických látok v nepoužitých 
základových mazacích olejoch a bezasfalténových ropných frakciách – metóda indexu lomu extrakciou dimetylsulfoxidom“, 
Ústav pre ropu, Londýn (Institute of Petroleum,London) Táto poznámka sa vzťahuje len na určité komplexné látky vyrobené z 
ropy a uvedené v časti 3. 
Základové oleje v zmesi majú hodnotu DMSO nižšiu ako 3%. 
Plné znenia H -viet sú uvedené v oddiele 16. 
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ODDIEL 4:  OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
4.1 Opis opatrení prvej pomoci: 

- po vdýchnutí: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ pretrvávajú 
ťažkosti, obráťte sa na lekára. 
- po kontakte s pokožkou: Umyte vodou a mydlom a dobre opláchnuť. Kontaminovaný 
odev čo najskôr odstráňte.  
- po kontakte s očami: Okamžite vyplachujte oči veľkým množstvom vody počas 
niekoľko minút. Pokiaľ pretrvávajú ťažkosti, obráťte sa na lekára. 
- po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Obráťte sa na lekára a poskytnite mu túto kartu 
bezpečnostných údajov alebo etiketu. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Nie sú k dispozícii žiadne 
ďalšie relevantné informácie.  

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: 
Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie. 

 
ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
5.1 Hasiace prostriedky:  

Vhodné hasiace prostriedky:  prášok, pena, oxid uhličitý 
Nevhodné hasiace prostriedky: silný prúd vody 

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: V prípade požiaru vznikajú 
toxické plyny. Výpary môžu v zmesi so vzduchom tvoriť výbušnú zmes. Nádoby podľa 
možnosti odstráňte z dosahu požiaru alebo ich ochladzujte vodnou hmlou - 
nebezpečenstvo roztrhnutia. Zvyšky požiaru a kontaminovaná hasiaca voda sa musia 
zneškodniť v zmysle platných predpisov. 

5.3 Rady pre požiarnikov: Izolačný dýchací prístroj.  
 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO ĽNENÍ 
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: Zabezpečte 

dostatočné vetranie. Chráňte sa osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré sú popísané v 
kapitole 8. Podľa možnosti zabráňte prístupu neinformovaným osobám. Dôkladne 
vyvetrajte uzatvorené priestory. Odstráňte zdroje ohňa.  

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:  Zabrániť úniku produktu do 
životného prostredia - do kanalizácie alebo vodných zdrojov/ povrchových vôd/spodných 
vôd. Ak sa tak stane, je nutné upovedomiť príslušné inštitúcie. 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Vyzbierajte pomocou 
nehorľavých absorpčných materiálov (piesok, kremelina, látky viažuce kyseliny, 
univerzálne pojivá, piliny) a uložte do označenej nádoby na odpad. Zneškodňujte podľa 
predpisov.  

6.4 Odkaz na iné oddiely: Informácie o obmedzovaní expozície osôb a osobných 
ochranných prostriedkoch pri nakladaní s touto látkou sú uvedené v oddiele 8., pokyny 
pre odstraňovanie kontaminovaného produktu alebo odpadu sú uvedené v oddiele 13. 
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ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Zabráňte kontaktu s pokožkou a 

s očami. Zabezpečte dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku. 
7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility: Riaďte sa 

úradnými predpismi pre tlakové plynové nádoby. Nádoby skladujte na chladnom mieste s 
teplotami do 50°C. Nepripustiť do blízkosti zápalné zdroje – nefajčiť Prijať opatrenia 
proti vzniku elektrostatického náboja. Nestriekať proti plameňu ani na žeravý predmet. 

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie 
relevantné informácie. 

 
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., v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v 
zmesi: 

Chemická látka CAS 

NPEL 

Poznámka priemerný krátkodobý 
 ppm mg.m-3 ppm mg.m-3  

2-Butoxyetanol 
(butylglykol) 111-76-2 20 98 50 246 K 

 K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou. 
Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú cez kožu, môžu spôsobovať až smrteľné otravy často bez 
varovných príznakov (napríklad anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach s významným 
prienikom cez kožu, či už v podobe kvapalín, alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. 
Túto cestu vstupu do organizmu je potrebné brať do úvahy pri biologickom monitorovaní. 
 
Biologické medzné hodnoty (BMH) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 
Z.z., v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v zmesi nie sú stanovené. 
 

8.2 Kontroly expozície:  
8.2.1   Primerané technické zabezpečenie: Skladovať oddelene od potravín, nápojov a 
krmovín. Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť. Pred prestávkami a po 
ukončení práce umyť ruky. Nevdychovať plyny/pary/aerosóly. Zabrániť styku s očami a 
pokožkou. 
8.2.2 Osobné ochranné prostriedky:  

8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: tesne priliehajúce ochranné okuliare (najmä pri 
striekaní) 
8.2.2.2 Ochrana kože: Ochranný pracovný odev. 
Ochrana rúk: ochranné rukavice (nitrilový kaučuk) EN 374, materiál rukavíc musí 
byt nepriepustný a odolný voči zmesi. 
(penetračný čas > 240 min, hrúbka ≥ 0,45 mm), u výrobcu rukavíc zistiť presný 
čas prieniku materiálu a dodržiavať ho 
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8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: Pri krátkodobom alebo nepatrnom vplyve 
filtračný dýchací prístroj; v prípade intenzívnejšej resp. dlhodobej expozície 
použiť ochranný dýchací prístroj nezávislý od okolitého ovzdušia. Odporúčaný 
filtračný prístroj pre krátkodobé použitie: Filter AX.  
8.2.2.4 Tepelná nebezpečnosť: Mimoriadne horľavý aerosól. Tlaková nádoba. 

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

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

Vzhľad: žltkastá kvapalina (aerosól) 
Zápach: charakteristický (po petroleji) 
Prahová hodnota zápachu: Údaje nie sú k dispozícii. 
pH: nestanovené 
Teplota topenia/tuhnutia: nestanovená 
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: nestanovená 
Teplota vzplanutia: nestanovená 
Rýchlosť odparovania: Údaje nie sú k dispozícii.   
Horľavosť: teplota zapálenia > 200 °C 
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: nestanovené  
Tlak pár: nestanovený 
Hustota pár: Údaje nie sú k dispozícii.   
Relatívna hustota: nestanovená 
Hustota pri 20 °C: 0,69291 g/cm3 
Rozpustnosť (rozpustnosti): nemiešateľný, resp. slabo miešateľný 
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: nestanovený 
Teplota samovznietenia: > 350 °C   
Teplota rozkladu: Údaje nie sú k dispozícii.  
Viskozita: nestanovená 
Výbušné vlastnosti: Produkt nie je nebezpečný z hľadiska výbušnosti, môže však 
vytvárať nebezpečné výbušné pary/zmesi so vzduchom.  
Oxidačné vlastnosti: nestanovené 

9.2 Iné informácie: Obsah organických rozpúšťadiel: 85,5 %, VOC 592,1 g/l. 
  
ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 
10.1 Reaktivita: Nie je reaktívna. 
10.2 Chemická stabilita: Pri dodržaní stanovených predpisov skladovania a používania je 

zmes stabilná.   
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie. 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Prítomnosť zdrojov vznietenia a styk s 

otvoreným ohňom. 
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10.5 Nekompatibilné materiály: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.  
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: aldehydy, kysličník uhoľnatý a kysličník uhličitý 
 
ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:  

a) akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes 
splnené. 
 ATE (Acute Toxicity Estimates) 
orálne LD50 75999 mg/kg (potkan) 
dermálne LD50 20540 mg/kg (králik) 
inhalačne LC50/4 h 125 mg/l 
uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <2% aromáty 
orálne LD50 >2000 mg/kg (potkan) 
dermálne LD50 >2000 mg/kg (potkan) 
75-28-5 izobután 
inhalačne LC50/4 h 50 mg/l (potkan) 
74-98-6 propán 
inhalačne LC50/4 h 20 mg/l (potkan) 
106-97-8 bután 
inhalačne LC50/4 h 658 mg/l (potkan) 
111-76-2 2-butoxyetanol 
orálne LD50 1480 mg/kg (potkan) 
dermálne LD50 400 mg/kg (králik) 
inhalačne LC50/4 h 11 mg/l (ATE) 
 b) poleptanie kože/podráždenie kože: Dráždi pokožku a sliznicu.  
c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 
klasifikácie pre zmes splnené.  
 d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 
klasifikácie pre zmes splnené.  Pary pôsobia omamujúco. 
 e) mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá 
klasifikácie pre zmes splnené.  PAU < 3% (IP346). 
 f) karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes 
splnené. PAU < 3% (IP346). 
g) reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre 
zmes splnené.  
 h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: Môže spôsobiť 
ospalosť alebo závraty (kalkulačná metóda - generický koncentračný limit 20 %). 
 i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: Na základe 
dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre zmes splnené. 
j) aspiračná nebezpečnosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie pre 
zmes splnené. 
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ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
12.1 Toxicita:  

Uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <2% aromáty 
EC50/48 h >1000 mg/l (daphnia) 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Údaje nie sú k dispozícii. 
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 : Zabrániť prieniku do podzemných vôd, povrchových vôd a 

kanalizácie v nezriedenom stave alebo vo väčších množstvách. 
 
ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKOD ŇOVANÍ 
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 povolenom zariadení (skládka 
odpadu). Nesmie sa zneškodňovať spolu s domovým odpadom. Dôkladne vyprázdnené a 
vymyté obaly môžu byť zneškodňované v separovanom zbere. Katalóg odpadov –  
kód 16 05 04 - plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúcich nebezpečné 
látky, a pre obal - kód 15 01 04 - kovové obaly.  

 
ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 
14.1 Číslo OSN: 1950 
14.2  Správne expedičné označenie OSN:  
 ADR/RID/ADN - UN1950 AEROSOLY 

IMDG - AEROSOLS 
IATA - AEROSOLS, flammable 

14.3  Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:  
ADR/RID/ADN – 2, 5F Plyny 
IMDG, IATA – 2.1 

14.4  Obalová skupina: - 
14.5  Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nie 
14.6  Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Pozor: Plyny, Bezpečnostná značka: 

2.1, Číslo EMS: F-D,S-U 
14.7  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu 

IBC: - 
 Preprava/ďalšie údaje: 
 ADR/RID/ADN:  Obmedzené množstvá (LQ): 1L 

Vyňaté množstvá (EQ) Kód: E0 
Nepovolené ako vyňaté množstvo. 
Prevozná skupina 2 
Tunelový obmedzovací kód D 

IMDG:   Obmedzené množstvá (LQ): 1L 
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Vyňaté množstvá (EQ) Kód: E0 
Nepovolené ako vyňaté množstvo. 
Limited quantities (LQ) 1L 
Excepted quantities (EQ) Code: E0 
Not permitted as Excepted Quantity 

 
ODDIEL 15: REGULA ČNÉ INFORMÁCIE 
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 

zdravia a životného prostredia: Obsah SVHC – žiadne látky. 
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Informácie o hodnotení chemickej bezpečnosti 

zložiek zmesi nie sú k dispozícii. 
 
ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 
Úplný text viet označených písmenom H, ktoré sú uvedené v oddieloch 2 a 3: 
H220 Mimoriadne horľavý plyn. 
H280 Obsahuje plyn pod tlakom; pri zahriatí môže vybuchnúť. 
H302 Škodlivý po požití. 
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou. 
H315 Dráždi kožu. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.  
Odporúčania na odbornú prípravu: Pracovníci musia byť poučení o rizikách pri manipulácii 
a o požiadavkách na ochranu zdravia a životného prostredia. 
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Látka/zmes by nemala byť použitá pre 
žiadny iný účel než pre ktorý je určená (viď. oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia 
látky/zmesi sa nachádzajú mimo kontrolu dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby 
prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. 
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. Karta 
bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií o zmesi a kariet bezpečnostných 
údajov zložiek zmesi poskytnutých spoločnosťou DF Partner s.r.o. 
Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 
1272/2008 [CLP]: Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná na základe balenia a fyzikálno-
chemických vlastností..  
Zmeny pri revízii 03.01.2016: 
- Zmena formátu KBÚ podľa Nariadenia (ES) č. 830/2015 
Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov: 
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LD50 - smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka) 
LC50 – smrteľná koncentrácia pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná koncentrácia) 
PBT - perzistentné, bioakumulatívne, toxické látky 
vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky 


