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Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Názov výrobku: ETIKETTENLÖSER 200ML

Kód výrobku: KF18620

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

Pouzitie výrobku: Preparatory and cleaning products Consume use 

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Meno podniku: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tel: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Pohotovostné císlo telefónu: Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP): STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; 

Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Nežiaduce účinky: Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. 

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

2.2. Prvky označovania

Prvky označovania:  

Výstražné upozornenia: H222: Mimoriadne horľavý aerosól.

H229: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315: Dráždi kožu.

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výstražné piktogramy: GHS02: Plameň

GHS07: Výkričník

GHS09: Životného prostredia

[pokracuje]

+32 9 380 8248

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

Selektívne organotoxické SE 3: H336; Toxické pre vodné organizmy s dlhodobými dôsledkami 2: H411; 

Podráždenie očí 2: H319; Plamenný Aerosól 1: H222; Podráždenie pokožky 2: H315; -: H229

Prípravky a čistiace prostriedky. Spotrebujte.
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Výstražné slová: Nebezpečenstvo

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/122 °F.

2.3. Iná nebezpečnosť

Iné nebezpecenstvá: Even after use and until complete evaporation of the flammable components, there is 

still a danger of an explosive steam-air mixture forming. 

PBT: Táto látka nie je označená ako PBT/vPvB látka.

Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Nebezpečné zložky:

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE

EINECS CAS PBT / WEL Klasifikácia (CLP) Percento

921-0.24-6   -   - Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; 

Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: 

H411; Flam. Liq. 2: H225

85-90%

PROPAN-2-OL

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

10-

12.5%

KOHLENDIOXID

204-696-9 124-38-9 Látka s expozičným limitom 

Spoločenstva v pracovnom 

prostredí.

Press. Gas: H280 1-2.5%

Obsahuje: >=30% aliphatic hydrocarbons, perfumes (Citral).

Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Kontakt s kozou: Okamžite umyte mydlom a veľkým množstvom vody. Take off contaminated clothing and 

wash it before reuse. In case of skin irritation, consult a physician. 

Kontakt s ocami: After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of 

time, then contact an ophthamologist immediately. 

Pozívanie: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. Ak je pri vedomí, okamžite dajte vypiť pol litra 

vody. Čo najrýchlejšie preneste do nemocnice. 

Vdýchnutie: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In all 

[pokracuje]

UHĽOVODÍKY, C6-C7, H-ALKÁNY,  IZOALKÁNY, CYKLICKÉ, <5% N-HEXÁN

Podráždenie pokožky 2: H315; Selektívne organotoxické 
SE 3: H336; Toxický pri vdýchnutí 1: Н304; Toxické pre 
vodné organizmy s dlhodobými dôsledkami 2: H411; 
Zápalová tekutina 2: H225

PROPÁN-2-OL

Zápalová tekutina 2: H225; Podráždenie očí 2: H319; 

Selektívne organotoxické SE 3: H336

KOLENDIOXID

Stlaený plyn: H280

alifatických uhľovodíkov, aromatizovaných látok (citral)

Aj po použití a do úplného odparenia horľavých zložiek stále existuje nebezpečenstvo vzniku 

výbušnej zmesi pary so vzduchom.

Znečistený odev vyzlečte a pred ďalším

použitím ho vyperte. V prípade podráždenia pokožky sa poraďte s lekárom.

Po kontakte s o ami ich vypláchnite dostato ným časom vodou s otvorenými vie

kami a potom okamžite kontaktujte o ného lekára.

V prípade zvracania sledujte riziko aspirácie.

V prípade nehody pri vdýchnutí: postihnutého preneste na čerstvý vzduch a nechajte ho v pokoji.
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cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. If not breathing give 

artificial respiration. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Kontakt s kozou: Causes skin irritation. 

Kontakt s ocami: Causes serious eye irritation. 

Pozívanie: Based on available data, the classification criteria are not met. 

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

Okamžité/špeciálne ošetrenie: Ponechajte pod lekárskym dozorom počas najmenej 48 hodín. Treat symptomatically. 

Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Hasiace prostriedky: Kysličník uhličitý. Suchý chemický prášok. Pena odolná alkoholu. Nepouzívajte vodu. 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvá expozície: Horľavý. Vytvára výbušnú zmes vzduchu a výparov. 

5.3. Rady pre požiarnikov

Rady pre požiarnikov: Noste samostatný respirátor. Noste ochranný odev aby sa zabránilo kontaktu 

s pokožkou a s očami. 

Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Osobné opatrenia: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Ekologické opatrenia: Nevyhoďte do kanálov alebo do riek. Danger of explosion. 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

Postupy pri ocistovaní: Absorbujte do suchej zeminy alebo do piesku. Preložte do ochrannej nádoby 

s uzáverom a s nálepkou a likvidujte príslušnýmm spôsobom. 

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkaz na iné oddiely: Pozrite Časť 8 v Karte bezpečnostných údajov. Pozrite Časť 13 v Karte bezpečnostných 

údajov. Safe handling: see section 7 

Oddiel 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Poziadavky pri manipulácii: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even alter use. Zaistite odsávacie vetranie oblasti. Do not breathe 

gas/fumes/spray. Keep away from sources of ignition - no smoking. Advice on protection 

[pokracuje]

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo pri pretrvávaní príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak nedýchate, poskytnite umelé dýchanie.

Liečte symptomaticky.

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zabezpe te dostato né vetranie. 

Nevdychujte plyn / dym / pary / aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou a odevom. 

Noste prostriedky osobnej ochrany

 Nebezpečenstvo výbuchu.

 Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7

Inštrukcie na bezpe nú manipuláciu

Neprepichujte ani nespaľujte, ani po použití. Zaistite odsávacie vetranie oblasti. Nevdychujte plyn/dym/sprej.

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - zákaz faj enia. Rady o ochrane pred požiarom a výbuchom

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
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against fire and explosion

Do not spray on naked flames or any incandescent material. Protect from sunlight. Do 

not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep away from sources of ignition. 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Podmienky skladovania: Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. 

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No 

smoking. Do not store together with: Radioactive substances. Pyrophoric liquids and 

solids. Keep away from food, drink and animal feed. 

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Konečné použitie(-ia): Preparatory and cleaning products. 

Oddiel 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Nebezpečné zložky:

PROPAN-2-OL

Vdychovatelný prach:Limity expozície pri práci:

 TWA 8 hod STEL 15 min TWA 8 hod STEL 15 min

SK 500 mg/m3   -   -   -

KOHLENDIOXID

EU 9100 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

8.2. Kontroly expozície

Inzinierske opatrenia: Zaistite dostatočné vetranie oblasti. Do not breath gas/fumes/vapor/spray. 

Ochrana dýchania: Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Short term filter device: Filter A/P2 

Ochrana rúk: When handling with chemical substances, protective gloves must be worn with the CE-

label including the four control digits. The quality of the protective gloves resistant to 

chemicals must be chosen as a function of the specific working place concentration and 

quantity of hazardous substances. Suitable material: NBR (Nitrile rubber) (0.4 mm), KFM 

(fluoro rubber) (0.7 mm), Breakthrough time (maximum wearing time):>480 min As the 

product is a preparation, consult the glove manufacturer for exact breakthrough time. 

Ochrana ocí: Bezpečnostné okuliare. Suitable eye protection: Eye glasses with side protection DIN 

EN 166 

[pokracuje]

Nestriekajte na otvorený oheň ani na žiarovky. Chráňte pred slnečným žiarením. 

Nevystavujte teplotám presahujúcim 50 ° C / 122 ° F. 

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. 

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. 

Nefaj iť.

Prípravky a čistiace prostriedky

PROPÁN-2-OL

OXID UHLIČITÝ

Nevdychujte plyn / dym / pary / aerosóly.

Ochrana dýchacích ciest sa vyžaduje v prípade:

prekro enie kritickej hodnoty nedostato né vetranie.

Krátkodobé filtra

né zariadenie: Filter A / P2

Pri manipulácii s chemickými látkami sa musia nosiť ochranné rukavice s ozna

ením CE vrátane štyroch kontrolných číslic. Kvalita ochranných rukavíc odolných vo

i chemikáliám sa musí zvoliť ako funkcia špecifickej koncentrácie na pracovisku a 

množstva nebezpe ných látok. Vhodný materiál: NBR (nitrilová guma) (0,4 mm), 

KFM (fluórová guma) (0,7 mm), Doba prieniku (maximálna doba nosenia):> 480 min. 

Keďže je prípravok prípravkom, presný čas prieniku konzultujte s výrobcom rukavíc.

Primerna zaščita za oči: Očala s stransko zaščito DIN

Nefajčiť.

Neskladujte spolu s: rádioaktívnymi látkami. Pyroforické kvapaliny a tuhé látky.

KOLENDIOXID
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Ochrana pokozky: Wear anti-static footwear and clothing. 

Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Stav: Kvapalina 

Farba: clear 

Zápach: like: Lemon 

Rýchlost vyparovania: not determined 

Oxidujúci: Neoxidujúci (podľa kritérií EC) 

Rozpustnost vo vode: Nerozpustný. 

Bod varu/rozsah teplôt varu°C: >65 Bod tavenia/rozsah °C Nedá sa použiť.

Limity horlavosti %: dolný: Nedá sa použiť. horný: Nedá sa použiť.

Bod  vzplanutia°C <0 Rozd. koef. n-oktanol/voda: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

Samozápalnost:°C Nedá sa použiť. Tlak pár: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

Relatívna hustota: 0.707 g/cm3 pH: Nedá sa použiť.

9.2. Iné informácie

Iné informácie: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

Oddiel 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita: Flammable, Ignition hazard. 

10.2. Chemická stabilita

Chemická stabilita: Stabilný za normálnych podmienok. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečné reakcie: No known hazardous reactions. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, kt. sa treba vyhnút: Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames. Vapours 

can form explosive mixtures with air. 

10.5. Nekompatibilné materiály

Materiály, kt. sa treba vyhnút: Žiadne údaje nie sú k dispozícii. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpecné prod. rozkladu: No dangerous decompsition products known. 

Oddiel 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

[pokracuje]

Noste antistatickú obuv a odevy.

ako: Citrón

jasný

neurčené

Horľavý, nebezpečenstvo vznietenia.

Žiadne známe nebezpečné reakcie.

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla (napr. Horúcich povrchov), iskier a otvoreného ohňa. 

Výpary môžu so vzduchom vytvárať výbušné zmesi.

Nie sú známe žiadne nebezpe né produkty rozkladu.
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Nebezpečné zložky:

PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

Relevantné nebezpečenstvá látky:

Nebezpečenstvo Cesta Základ

Poleptanie kože/podráždenie kože DRM Nebezpečný: kalkulácia

Vážne poškodenie očí/podráždenie 

očí

OPT Nebezpečný: kalkulácia

Toxicita pre špecifický cieľový orgán 

(STOT) - jednorazová expozícia

  - Nebezpečný: kalkulácia

Príznaky/cesty vystavenia

Kontakt s kozou: Causes skin irritation. 

Kontakt s ocami: Causes serious eye irritation. 

Pozívanie: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Oddiel 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Ekotoxicita: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Stabilita a degradovatelnost: The product has not been tested. 

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulatívny potenciál: The product has not been tested. 

12.4. Mobilita v pôde

Mobilita: The product has not been tested. 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

PBT: Táto látka nie je označená ako PBT/vPvB látka.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Iné nepriaznivé úcinky: Žiadne údaje nie sú k dispozícii. 

Oddiel 13: Opatrenia pri zneškodnovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Postupy pri likvidácii: Advice on disposal

Do not allow to enter into surface water or drains. Dispose of waste according to 

[pokracuje]

PROPÁN-2-OL

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Produkt nebol testovaný.

Produkt nebol testovaný.

Produkt nebol testovaný.

Pokyny na likvidáciu

Zabráňte preniknutiu do povrchovej vody alebo kanalizácie. Odpad zlikvidujte podľa platných
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applicable legislation. WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; gases in 

pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure containers 

(including halons) containing hazardous substances. Classified as hazardous waste. 

Císlo kódu odpadu: 160504

Likvidácia obalov: Non-contaminated packages may be recycled. Handle contaminated packages in the 

same way as the substance itself. 

Poznámka: Uživateľ je upozornený na možnosť existencie regionálnych alebo štátnych regulácií 

v oblasti likvidácie. 

Oddiel 14: Informácie o deprave

14.1. Číslo OSN

Un c.: UN 1950

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Názov pre úcely lodnej prepravy AEROSOLS

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Prepravná trieda: 2

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nebezpečné pre prostredie: Áno Látka znecistujúca more: Nie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Osobitné bezpečnostné: Flammable gases 

Tunelový kód: D

Trans. kategória: 2

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Preprava volne loženého mat: not applicable 

Oddiel 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia

Špecifické nariadenia: 2010/75/EU (VOC): 97,86 % (691,869 g/l) 2004/42/EU (VOC): 97,889 % (692,077 g/l) 

Information according to 2012/18/EU: E2 Hazardous to the Aquatic Environment 

(SEVESO III):

Additional information: P3b Additional infofrmation:

to follow: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC, 2008/47/EC Regulation (EC) No 

648/2004 of the European Parlament and of the council of 31 March 2004 on detergents. 

National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile work protection 

guideline' (94/33/EC). 

[pokracuje]

právnych predpisov. ODPADY V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ; plyny v tlakových 

nádobách a vyradené chemikálie; plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce 

nebezpečné látky. Klasifikovaný ako nebezpečný odpad.

Nekontaminované obaly sa môžu recyklovať. S kontaminovanými obalmi zaobchádzajte 

rovnako ako so samotnou látkou.

Varovanie: Horľavé plyny

nepoužiteľný

2004/42 / EÚ (VOC): 97,889% (692,077 g / l) 2004/42 / EU (VOC): 97,889% (692,077 g / l)

Informácie podľa 2012/18 / EÚ: E2 Nebezpečný pre vodné prostredie

(SEVESO III):

Doplňujúce informácie: P3b

Dodatočná informácia:

nasledovať: 850/2004 / ES, 79/117 / EHS, 689/2008 / ES, 2008/47 / ES

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch.

Národné regulačné informácie

Pracovné obmedzenia:

Dodržiavajte obmedzenia zamestnávania mladistvých podľa „smernice o ochrane mladistvých pri práci“ 

(94/33 / ES).
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15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chem. bezpečnosti: Dodávatel nevykonal hodnotenie o chemickej bezpečnosti pre túto látku alebo zmes. 

Oddiel 16: Iné informácie

Iné informácie

Iné informácie: v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830

* označuje text v SDS, ktorý bol zmenený od poslednej úpravy.

Vety pouzité v casti 2 / 3: H222: Mimoriadne horľavý aerosól.

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H229: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H280: Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315: Dráždi kožu.

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Zrieknutie sa práva: The above information describes exclusively the safety requirements of the product and 

is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice 

about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, 

processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other 

products. In the case of mixing the product with other products or in the case of 

processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new 

made-up material. 

[posledná strana]

Vyššie uvedené informácie opisujú výlu ne bezpe nostné požiadavky produktu 

a sú založené na našich súčasných znalostiach. Tieto informácie sú ur

ené na to, aby vám poskytli rady o bezpe

nej manipulácii s výrobkom uvedeným v tomto bezpe

nostnom liste pri skladovaní, spracovaní, preprave a likvidácii. 

Informácie nie je možné preniesť do iných produktov. V prípade zmiešania výrobku s 

inými výrobkami alebo v prípade spracovania nie sú informácie uvedené v tejto karte bezpe

nostných údajov nevyhnutne platné pre nový hotový materiál.


