
Karta bezpečnostných údajov 
podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) 

 

   
Obchodný názov :  DYNAMAX BRAKE CLEANER
Dátum spracovania :  28-02-201

   

 

 
 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
   
1.1  Identifikátor produktu  
     DYNAMAX BRAKE CLEANER  

 

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

   Relevantné identifikované po
   Čistič bŕzd  
   Použitia, pred ktorými sa varuje 
   Tento produkt by nemal byť používaný na iné účely než pre aplikácie vyššie uvedených 

1.3  Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

   Dodávateľ (výrobca/importér/výhradný z
  EURO-VAT spol. s.r.o.  

 

   Ulica :   Alekšince 231  
   Poštové smerovacie číslo/obec : 
   Telefón :   +421 37 782 23 26 

   Telefax :   +421 37 782 23 27 

   Kontaktná osoba pre informácie
   Web-stránka :   www.eurovat.sk / www.dynamaxoil.com 

1.4  Núdzové telefónne číslo 

     

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMA
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, FNsP akad. L.Dérera
Limbova 5 
833 05  Bratislava 
Tel. 00421-2- 5477 4166 

 

   
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 
   
2.1  Klasifikácia látky alebo zmesi 
   Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] 

   Aquatic Chronic 2 ; H411 - Nebezpečné pre vodné prostredie : Chronick
dlhodobými účinkami.  

   Asp. Tox. 1 ; H304 - Aspiračná nebezpečnosť : Kategória 1 ; Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
   Eye Irrit. 2 ; H319 - Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Kategóri
   Skin Irrit. 2 ; H315 - Poleptanie kože/podráždenie kože : Kategória 2 ; Dráždi kožu. 
   Flam. Liq. 2 ; H225 - Horľavé tekuté látky : Kategória 2 ; Veľmi horľavá kvapalina a pary. 

   STOT SE 3 ; H336 - Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) 
ospalosť alebo závraty.  

2.2  Prvky označovania  
   Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] 
   Piktogramy upozorňujúce na nebezpečenstvo 

   

     
   Plameň (GHS02) · Nebezpečnosť pre zdravie (GHS08) · Životné prostredie (GHS09) · Výkričník (GHS07) 
   Výstražné slovo  
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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku  

 

Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

Relevantné identifikované použitia  

Použitia, pred ktorými sa varuje  
Tento produkt by nemal byť používaný na iné účely než pre aplikácie vyššie uvedených  

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov  
Dodávateľ (výrobca/importér/výhradný zástupca/sériový užívateľ/obchodník) 

Poštové smerovacie číslo/obec :   95122   Alekšince  
+421 37 782 23 26  
+421 37 782 23 27  

Kontaktná osoba pre informácie :   eurovat@eurovat.sk  
www.eurovat.sk / www.dynamaxoil.com  

Núdzové telefónne číslo  
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (NTIC) 
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, FNsP akad. L.Dérera 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti  

Klasifikácia látky alebo zmesi  
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]  

Nebezpečné pre vodné prostredie : Chronická 2 ; Toxický pre vodné organizmy, s 

Aspiračná nebezpečnosť : Kategória 1 ; Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Kategória 2 ; Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
Poleptanie kože/podráždenie kože : Kategória 2 ; Dráždi kožu.  
Horľavé tekuté látky : Kategória 2 ; Veľmi horľavá kvapalina a pary.  

a pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia : Kategória 3 ; Môže spôsobiť 

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]  
Piktogramy upozorňujúce na nebezpečenstvo  

           
Plameň (GHS02) · Nebezpečnosť pre zdravie (GHS08) · Životné prostredie (GHS09) · Výkričník (GHS07) 

 

:   0-nový    
    

 

( SK / D ) 

Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

ástupca/sériový užívateľ/obchodník)  

á 2 ; Toxický pre vodné organizmy, s 

Aspiračná nebezpečnosť : Kategória 1 ; Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
a 2 ; Spôsobuje vážne podráždenie očí.  

jednorazová expozícia : Kategória 3 ; Môže spôsobiť 

Plameň (GHS02) · Nebezpečnosť pre zdravie (GHS08) · Životné prostredie (GHS09) · Výkričník (GHS07)  
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Nebezpečenstvo  

   Stanovené nebezpečné komponenty sú označené na etikete  
   benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahký  
   Výstražné upozornenia  
   H225  Veľmi horľavá kvapalina a pary.  
   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.  
   Bezpečnostné upozornenia  
   P210  Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 

zapálenia. Nefajčite.  
   P233  Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 
   P331  Nevyvolávajte zvracanie.  
   P305+P351+P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné 

šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  

2.3  Iná nebezpečnosť  

   
opakovaná alebo pokročilá expozícia môže z dôvodu odmasťujúcich vlastností produktu spôsobiť podráždenie pokožky a 
dermatitídu. Tento materiál sa môže vytečením alebo miešaním zelektrizovať a statickým vybitím zapáliť. Výpary sa 
môžu rozširovať do veľkých vzdialeností a aj prostredníctvom zápalných zdrojov a môžu roznietiť spätný plameň alebo 
explóziu.  

2.4  Dodatočné pokyny  
   Táto látka nespĺňa kritériá PBT/vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.  
   
ODDIEL 3: Zloženie / Informácie o zložkách  
   
3.2  Zmesi  
   Nebezpečné obsahové látky  

   
  benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahký; ES-č. : 265-151-9; CAS-č. : 64742-49-0  

  
  Váhový podiel :  ≥ 50 %  
  Triedenie 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 2 ; H225  Asp. Tox. 1 ; H304  Skin Irrit. 2 ; H315  STOT SE 3 ; H336 

 Aquatic Chronic 2 ; H411    
 

 

   
  PROPÁN-2-OL; REACH registr.čís. : 01-2119457558-25 ; ES-č. : 200-661-7; CAS-č. : 67-63-0  
  

  Váhový podiel :  ≥ 20 - < 25 %  
  Triedenie 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 2 ; H225  Eye Irrit. 2 ; H319  STOT SE 3 ; H336    

 

 

   Dodatočné pokyny  
   Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.  
   
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci  
   
4.1  Opis opatrení prvej pomoci  

   Všeobecné informácie  
  V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili symptómy privolajte lekársku pomoc.  

 

   
Po nadýchnutí  

  Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, držte v teple a upokojte. Prvá pomoc nemá dávať priame umelé dýchanie. 
Bezpodmienečne privolajte lekára!  

 

   
Pri kontakte s pokožkou  

  Okamžite umyť s: Voda a mydlo Znečistený, kontaminovaný odev vymeňte. Znečistené časti odevu pred opakovaným 
použitím operte.  
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Po očnom kontakte  

  
Ihneď opatrne a dôkladne vypláchnite očnou sprchou alebo vodou. Pri podráždení očí sa poraďte s očným lekárom. Po 
prehltnutí vypláchnite ústa dostatočným množstvom vody (len ak je osoba pri vedomí) a okamžite privolajte lekársku 
pomoc.  

 

   Po prehltnutí  
  Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí, prípadnom nadýchnutí, väčšieho množstva prachu ihneď zapite: Voda  

 

4.2  Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  
   Môžu sa vyskytnúť nasledovné symptómy: Bolesti hlavy Závrat Nevoľnosť Znížená reaktivita Opakovaná expozícia môže 

spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.  
4.3  Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  
   Pri podráždení pľúc: najskôr ošetrite kortikoidným sprejom, napr. Auxiloson sprej, Pulmicort dávkovacia aerosól. 

(Auxiloson a Pulmicort sú registrované ochranné značky).  
   
ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia  
   
5.1  Hasiace prostriedky  

   Vhodné hasiace prostriedky  
  Vodná hmla Pena Hasiaci prášok Kysličník uhličitý (CO2)  

 

   Nevhodné hasiace prostriedky  
  Silný vodný lúč  

 

5.2  Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi  

   Nebezpečné spaliny  
  Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. Kysličník uhoľnatý. Kysličník uhličitý (CO2)  

 

5.3  Rady pre požiarnikov  
   Pri požiari: Používať respirátor nezávislý na okolitom vzduchu. Ochranný odev.  
5.4  Dodatočné pokyny  
   Kontaminovanú vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nenechajte vniknúť do kanalizácie alebo podzemných vôd.  
   
ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení  
   
6.1  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy  
   Personál neškolený na prípady ohrozenia zdravia  

   Osobná ochranná výbava  
  Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Používajte osobnú ochrannú výbavu.  

 

   Núdzové plány  
  V prípade úniku plynu alebo preniknutia do podzemných vôd, pôd alebo do kanalizácii, informujte príslušné úrady.  

 

6.2  Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie  

   
Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy. Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Zabezpečte, aby trhliny mohli byť zachytené 
(napr. do zberných vaní alebo záchytnej plochy). V prípade úniku plynu alebo preniknutia do podzemných vôd, pôd 
alebo do kanalizácii, informujte príslušné úrady.  

6.3  Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie  

   
Pre zadržiavanie  

  Zozbierajte vo vhodných, uzavretých nádržiach a priveďte k likvidácii. S prijatým materiálom zaobchádzajte podľa 
sekcie spracovania odpadu.  

 

   Na čistenie  
  Vhodný materiál k zachyteniu: Piesok Savý materiál, organický  

 

6.4  Odkaz na iné oddiely  
   Hľadaj pod ochrannými opatreniami bod 7 a 8.  
   
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie  
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7.1  Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 
   Ochranné opatrenia  
   Protipožiarne opatrenia  
   výpary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa po zemi a so vzduchom tvoria výbušné zmesi. Pamätajte na uzemnenie nádrže, 

aparatúr, čerpadiel a odsávacích zariadení. 

   Opatrenia k zamedzeniu tvorbe aerosólov a prachu 
  Pri plnení, prelievaní a dávkovaní ako aj pri skúšaní sú podľa možnosti k použitiu: Uzavreté zariadenia 

 

7.2  Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
   Technické opatrenia a podmienky skladovania 

   
Tesne uzavretú nádobu uskladnit
nádobe. Vhodný materiál pre nádoby/zariadenia: Antikorózna oceľ Polyetylén Nevhodný materiál pre 
nádoby/zariadenia: Butylový kaučuk 

   Pokyny k spoločnému skladovaniu 

   Skladovacia skupina :   3      
Skladovacia skupina (TRGS 510) :

 

7.3  Špecifické konečné použitie(
   Žiadny  
   
ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
   
8.1  Kontrolné parametre  
   Limity pre pracovné prostredie 
   PROPÁN-2-OL ; CAS-č. : 67-63-0  

   

Typ hraničnej hodnoty (krajina 
pôvodu) :  
   Hraničná hodnota :  
   Najvyššie obmedzenie :  
   Poznámka :  
   Znenie :  

 

   Biologické hraničné hodno
   PROPÁN-2-OL ; CAS-č. : 67-63-0  

   

Typ hraničnej hodnoty (krajina 
pôvodu) :  
   Parameter :  
   Hraničná hodnota :  
   Znenie :  

 

   

Typ hraničnej hodnoty (krajina 
pôvodu) :  
   Parameter :  
   Hraničná hodnota :  
   Znenie :  

 

8.2  Kontroly expozície  
   Vhodné technické riadiace zariade

   Používajte len na dobre vetranom mieste. Použite zariadenia, aparatúty, odsávaciho zariadenia, prístrojov atď. 
chránené proti explózii.  

   Osobná ochrana  
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Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  

výpary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa po zemi a so vzduchom tvoria výbušné zmesi. Pamätajte na uzemnenie nádrže, 
aparatúr, čerpadiel a odsávacích zariadení.  

Opatrenia k zamedzeniu tvorbe aerosólov a prachu  
elievaní a dávkovaní ako aj pri skúšaní sú podľa možnosti k použitiu: Uzavreté zariadenia 

Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 
Technické opatrenia a podmienky skladovania  
Tesne uzavretú nádobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte/skladujte iba v pôvodnej 
nádobe. Vhodný materiál pre nádoby/zariadenia: Antikorózna oceľ Polyetylén Nevhodný materiál pre 
nádoby/zariadenia: Butylový kaučuk  

Pokyny k spoločnému skladovaniu  
 

Skladovacia skupina (TRGS 510) :   3      
Špecifické konečné použitie(-ia)  

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana  

Limity pre pracovné prostredie  
 

TRGS 900 ( D )  
200 ppm   /   500 mg/m3  
2(II)  
Y  
06-11-2015    

Biologické hraničné hodnoty  
 

TRGS 903 ( D )  
Acetón / Plná krv (B) / Koniec expozície, príp. koniec zmeny 
50 mg/l  
31-03-2004    
TRGS 903 ( D )  
Acetón / Urín (U) / Koniec expozície, príp. koniec zmeny  
50 mg/l  
31-03-2004    

Vhodné technické riadiace zariadenia  
Používajte len na dobre vetranom mieste. Použite zariadenia, aparatúty, odsávaciho zariadenia, prístrojov atď. 

 

:   0-nový    
    

 

( SK / D ) 

výpary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa po zemi a so vzduchom tvoria výbušné zmesi. Pamätajte na uzemnenie nádrže, 

elievaní a dávkovaní ako aj pri skúšaní sú podľa možnosti k použitiu: Uzavreté zariadenia  
Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility  

e na chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte/skladujte iba v pôvodnej 
nádobe. Vhodný materiál pre nádoby/zariadenia: Antikorózna oceľ Polyetylén Nevhodný materiál pre 

Acetón / Plná krv (B) / Koniec expozície, príp. koniec zmeny  

Používajte len na dobre vetranom mieste. Použite zariadenia, aparatúty, odsávaciho zariadenia, prístrojov atď. 
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   Ochrana očí/tváre  
   Rámové okuliare s bočnou ochranou 

   Ochrana pokožky  

   
Ochrana rúk Vhodný typ rukavíc DIN EN 374 Butylový kaučuk NBR (nitrilový kaučuk) Potrebné vlastnosti hustota 
kvapaliny. Doba trvanlivosti (maximálna doba nosenia) Permeation time (maximum wear time) Hrúbka rukavicového 
materiálu Nitril: 0,12 mm Butyl: 0,50 mm 

   Ochrana dýchania  

   
Keď nie je možné alebo nedostačujúce technické odsávanie alebo vetranie vzduchu, musia byť použité ochranné 
dýchacie zariadenia. Vhodný ochranný dýchací prístroj Úplná/pol/štvrťmaska (DIN EN 136/140) Filtračný prístroj (plná 
maska alebo súprava náustkov) s

   Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia 
   Kontaminované oblečenie hneď vymeňte. Znečistené časti odevu pred opakovaným použitím operte. 

   Kontrola environmentálnej expozície 
   Pozri oddiel 7. Nie sú potrebné žiadne opatrenia
   
ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
   
9.1  Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

   
Farba     bezfarebná  
Zápach    charakteristický  

 

   Základné údaje, relevantné pre bezpečnosť 

   

Fyzikálny stav:  
Bod tavenia/oblasť topenia:  
Počiatočná teplota varu a 
destilačný rozsah:  
Teplota rozkladu:  
Bod mrazu:  
Bod vzplanutia:  
Teplota samozápalnosti:  
Dolná hranica výbušnosti:  
Horná hranica výbušnosti:  
Tlak pár:  
Hustota :  
Rozpustnosť vo vode :  
Rozdeľovací koeficient (n-
oktanol/voda):  
Viskozita:  
Kinematická viskozita:  
Hustota pár (vzduch = 1):  

 

9.2  Iné informácie  
   Žiadny  
   
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 
   
10.1  Reaktivita  
   nepoužiteľný  
10.2  Chemická stabilita  
   Stabilný za normálnych podmienok použitia 
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Rámové okuliare s bočnou ochranou  

Ochrana rúk Vhodný typ rukavíc DIN EN 374 Butylový kaučuk NBR (nitrilový kaučuk) Potrebné vlastnosti hustota 
kvapaliny. Doba trvanlivosti (maximálna doba nosenia) Permeation time (maximum wear time) Hrúbka rukavicového 

Butyl: 0,50 mm  

Keď nie je možné alebo nedostačujúce technické odsávanie alebo vetranie vzduchu, musia byť použité ochranné 
dýchacie zariadenia. Vhodný ochranný dýchací prístroj Úplná/pol/štvrťmaska (DIN EN 136/140) Filtračný prístroj (plná 
maska alebo súprava náustkov) s filtrom: A  

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia  
Kontaminované oblečenie hneď vymeňte. Znečistené časti odevu pred opakovaným použitím operte. 

Kontrola environmentálnej expozície  
Pozri oddiel 7. Nie sú potrebné žiadne opatrenia nad rámec.  

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti  

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach  

Základné údaje, relevantné pre bezpečnosť  
      kvapalina        
      Nie je k dispozícii      
( 1013 hPa )       80     °C    
   >    200     °C    
         Nie je k dispozícii        
      -16     °C    
   >    250     °C    
      0,9     Obj.%  
      8     Obj.%  
( 20 °C )       67     hPa    
( 20 °C )    typ.    0,800     g/cm3   
( 20 °C )    <    1     Hm.%  

   <    3        
( 20 °C )    <    10     mPa.s   
( 40 °C )    <    10     mm2/s  
( 101 kPa )       Nie je k dispozícii        

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita  

Stabilný za normálnych podmienok použitia  

 

:   0-nový    
    

 

( SK / D ) 

Ochrana rúk Vhodný typ rukavíc DIN EN 374 Butylový kaučuk NBR (nitrilový kaučuk) Potrebné vlastnosti hustota 
kvapaliny. Doba trvanlivosti (maximálna doba nosenia) Permeation time (maximum wear time) Hrúbka rukavicového 

Keď nie je možné alebo nedostačujúce technické odsávanie alebo vetranie vzduchu, musia byť použité ochranné 
dýchacie zariadenia. Vhodný ochranný dýchací prístroj Úplná/pol/štvrťmaska (DIN EN 136/140) Filtračný prístroj (plná 

Kontaminované oblečenie hneď vymeňte. Znečistené časti odevu pred opakovaným použitím operte.  
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10.3  Možnosť nebezpečných reakcií  
   Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
10.4  Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť  

   
Tento materiál je horľavý a môže sa zapáliť prostredníctvom horúčavy, iskier, plameňov alebo iných zápalných zdrojov 
(napr. statická elektrina, zapaľovacie plamene, mechanické/elektrické vybavenie a elektronické prístroje ako mobily, 
počítače a pager, ktoré nie sú povolené ako bezpečné samy o sebe). Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - 
Zákaz fajčenia.  

10.5  Nekompatibilné materiály  
   Silné oxidačné činidlá  
10.6  Nebezpečné produkty rozkladu  
   Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
   
ODDIEL 11: Toxikologické informácie  
   
11.1  Informácie o toxikologických účinkoch  
   Akútne pôsobenia  
   Akútna orálna toxicita  
   Parameter :  SD50 ( PROPÁN-2-OL ; CAS: 67-63-0 )  
   Proces expozície :  Orálny  
   Druh :  Potkan  
   Účinná dávka :  5840 mg/kg  
   Dráždenie a leptavé pôsobenie  
   Primárny dráždivý účinok na pokožku  
   nedráždi.  
   Podráždenie očí  
   nedráždi.  
   Podráždenie dýchacích ciest  
   Nie sú k dispozícii žiadne dáta  
   CRM účinky (karcinogénne, zmeny genotypu a ohrozenie reprodukcie)  
   Karcinogenita  
   táto látka nespĺňa kritériá pre CMR kategórie 1A alebo 1B podľa CLP.  
   Mutagenita zárodočných buniek  
   Neexistujú príznaky mutagenity zárodočných buniek u ľudí.  
   Reprodukcná toxicita  
   táto látka nespĺňa kritériá pre CMR kategórie 1A alebo 1B podľa CLP.  
   Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia  
   nepoužiteľný  
   Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia  
   Dlhší alebo opakovaný kontakt s pokožkou alebo sliznicou vedie k symptómom podráždenia ako začervenanie, tvorba 

pľuzgierov, zápal kože atď.  
   Aspiračná nebezpečnosť  
   Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.  
   
ODDIEL 12: Ekologické informácie  
   
12.1  Toxicita  
   Neškodné pre vodné oganizmy až do overenej koncentrácie  
12.2  Perzistencia a degradovateľnosť  
   Silne/čiastočne biologicky rozložiteľný.  
12.3  Bioakumulačný potenciál  
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   Žiaden náznak na bioakumulačný potenciál. 

12.4  Mobilita v pôde  
   Nie sú k dispozícii žiadne informácie. 

12.5  Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
   Táto látka nespĺňa kritériá PBT/vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. 

12.6  Iné nepriaznivé účinky  
   Žiadny  
12.7  Doplnkové ekotoxikologické informácie 
   Žiadny  
   
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 
   
13.1  Metódy spracovania odpadu 

   Odovzdať uznávaným firmám s likvidáciou odpadu. Kontaminované bale
náležitom očistení byť opäť použité. S kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou. 

   
ODDIEL 14: Informácie o doprave 
   
14.1  Číslo OSN  
   OSN 1993  
14.2  Správne expedičné označenie OSN 

   Pozemná doprava (ADR/RID) 
  HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. 

 

   Lodná doprava (IMDG)  
  FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.   ( NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · ISOPROPANOL ) 

 

   Letecká preprava (ICAO-TI / IATA
  FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.   ( NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · ISOPROPANOL ) 

 

14.3  Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu 

   

Pozemná doprava (ADR/RID) 

  

Trieda(y) :  
Klasifikačný kód :  
Ident. číslo nebezpečnosti (Kemler
číslo) :  
Kód obmedzenia v tuneli :  
Mimoriadne predpisy :  
Nálepky označujúce nebezpečenstvo : 

 

 

   

Lodná doprava (IMDG)  

  

Trieda(y) :  
EmS-číslo :  
Mimoriadne predpisy :  
Nálepky označujúce nebezpečenstvo : 

 
 

   
Letecká preprava (ICAO-TI / IATA

  
Trieda(y) :  
Mimoriadne predpisy :  

Karta bezpečnostných údajov  
podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH)  

   
DYNAMAX BRAKE CLEANER  

2017                          Revízia č. : 

   
Strana : 7 / 9  

Žiaden náznak na bioakumulačný potenciál.  

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
Výsledky posúdenia PBT a vPvB  
Táto látka nespĺňa kritériá PBT/vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.  

 

Doplnkové ekotoxikologické informácie  

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní  

Metódy spracovania odpadu  
Odovzdať uznávaným firmám s likvidáciou odpadu. Kontaminované balenia sú bezozvyšku vyprázdnené, a môžu po 
náležitom očistení byť opäť použité. S kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.  

ODDIEL 14: Informácie o doprave  

Správne expedičné označenie OSN  
zemná doprava (ADR/RID)  

HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.   ( NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · PROPÁN-

( NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · ISOPROPANOL ) 

TI / IATA-DGR)  
( NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · ISOPROPANOL ) 

y) nebezpečnosti pre dopravu  
Pozemná doprava (ADR/RID)  

3  
F1  

bezpečnosti (Kemler-
33  
D/E  
640D · LQ 4 · LQ 1 l · E 2  

Nálepky označujúce nebezpečenstvo :  

3 / N  

3  
F-E / S-E  
LQ 1 l · E 2  

Nálepky označujúce nebezpečenstvo :  

3 / N  
TI / IATA-DGR)  

3  
E 2  

 

:   0-nový    
    

 

( SK / D ) 

nia sú bezozvyšku vyprázdnené, a môžu po 

-2-OL )  

( NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · ISOPROPANOL )  

( NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · ISOPROPANOL )  
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Nálepky označujúce nebezpečenstvo : 

 

 

14.4  Obalová skupina  
   II  
14.5  Nebezpečnosť pre životné prostredie 
   Pozemná doprava (ADR/RID) :
   Lodná doprava (IMDG) :   Áno (P) 
   Letecká preprava (ICAO-TI / IATA

14.6  Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 
   Žiadny  

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

   nepoužiteľný  
   
ODDIEL 15: Regulačné informácie 
   

15.1  Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 
zdravia a životného prostredia 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
   obmedzovaní  chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení 
   niektorých smerníc 
 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
   1907/2006 REACH  
 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
 - Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009, ktorým sa mení a dop
  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa mení a dop
  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2012, ktorým sa mení a dop
  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2013, ktorým sa mení a dop
  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2013, ktorým sa mení a dop
  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a 
  Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a ob
- Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch 
- Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona 
- Nariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zame
  faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
- Údaje o NPEL (Najvyššie prípustné expozi
  v pracovnom ovzduší) zodpovedajú Nariad
- Zákon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady 
Látky zahrnuté v  Zozname kandidátskych látok (SVHC) po
žiadne 
15.2  Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
   pre zmes nebolo urobené  
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Nálepky označujúce nebezpečenstvo :  

3  

bezpečnosť pre životné prostredie  
Pozemná doprava (ADR/RID) :   Áno  

Áno (P)  
TI / IATA-DGR) :   Áno  

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  

ho nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu 

ODDIEL 15: Regulačné informácie  

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 
zdravia a životného prostredia  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a  
emických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady   

parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
č. 790/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) 

ovaní a balení látok a zmesí 
č. 286/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č

ovaní a balení látok a zmesí 
č. 618/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č

ovaní a balení látok a zmesí 
č. 487/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č

ovaní a balení látok a zmesí 
č. 758/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č

ovaní a balení látok a zmesí 
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a 

. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
. 67/2010 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch  
. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh

.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 
Údaje o NPEL (Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým ú
v pracovnom ovzduší) zodpovedajú Nariadeniu vlády SR č. 471/2011.  
Zákon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

a Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006REACH): žiadne
Látky zahrnuté v  Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH: 

Hodnotenie chemickej bezpečnosti  

 

:   0-nový    
    

 

( SK / D ) 

ho nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu 

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

.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a   
emických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení  

ĺňa nariadenie EP a Rady    

ovaní a balení látok a zmesí 
a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008  

a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 

a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 

a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 

denie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a  
medzovaní chemikálií (REACH) 

. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh 
stnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým  

né limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým účinkom 

. 1907/2006REACH): žiadne 
č. 1907/2006 REACH: 
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ODDIEL 16: Iné informácie  
   
16.1  Pokyny na zmenu  
   14. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu - Pozemná doprava (ADR/RID) · 14. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu - 

Lodná doprava (IMDG) · 14. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu - Letecká preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)  
16.2  Použité skratky  

   

LD50 (LC50) – letálna koncentrácia, pri ktorej sa prejaví účinok u 50% testovanej populácie 
NPEL – najvyšší prípustný expozičný limit 
ADR – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 
CAS – chemical abstract registry service 
EC – EINECS – Európsky zoznam existujúcich komerčných (chemických) látok 

16.3  Dôležité literárne údaje a zdroje údajov  
   Žiadny  

16.4  Klasifikácia zmesí a použité metódy na posúdenie podľa nariadenia (ES) č. 
1272/2008 [CLP]  

   Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
16.5  Doslovné znenie H- a EUHviet (Číslo a kompletný text)  

   

H225  Veľmi horľavá kvapalina a pary.  
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.  

 

16.6  Pokyny školenia  
   Žiadny  
16.7  Dodatočné údaje  
   Článok č.: 350  

 
Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú najlepším zmalostiam našich súčasných poznatkov, vydaných tlačou. 
Infomácie v tejto karte bezpečnostných údajov Vám majú poskytnúť podklady pre bezpečné zaobchádzanie s produktom pri 
skladovaní, spracovaním, preprave a zneškodnení. Údaje sú neprenosné na iné produkty. Pokiaľ sa produkt s ostatnými 
materiálmi zmieša, premieša alebo spracuje, nemôžu sa údaje v tejto karte bezpečnostných údajov, pokiaľ nie je uvedené 
výslovne niečo iné, prenášať na takto zhotovený nový materiál.  

 
 


