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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Wetrok Quick&Clean - Solution

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Použitie látky/zmesi
Prací a čistiaci prášok (vrátane výrobkov, ktoré sú založené na rozpúšťadle)
Len pre odborné použitie.
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Nariadenia (ES) č. 1272/2008
Kategórie nebezpečenstva:
Horľavá kvapalina: Flam. Liq. 3
Upozornenia na nebezpečnosť:
Horľavá kvapalina a pary.
2.2. Prvky označovania
Nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné slovo:

Pozor

Piktogramy:

Výstražné upozornenia
H226

Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné upozornenia
P210
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P280
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P403+P235
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
Zvláštne značenie u špeciálnych zmesí
EUH208
Obsahuje Reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č.
247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1); Reakčná zmes zložená z týchto látok:
5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-4-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže
vyvolať alergickú reakciu.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2. Zmesi

Číslo revízie: 1.5 - Zastępuje wersję: 1.4
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Nebezpečné obsiahnuté látky
Č. CAS

Označenie
Č. v ES

Podiel
Č. indexu

Č. REACH

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]
107-98-2

1-metoxypropán-2-ol; monopropylénglykol-metyléter
203-539-1

5 - < 10 %

603-064-00-3

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336
5131-66-8

3-butoxypropán-2-ol; propylénglykol-monobutyléter
225-878-4

1-<5%

603-052-00-8

Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H319 H315
67-63-0

propán-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
200-661-7

1-<5%

603-117-00-0

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336
52-51-7

bronopol (INN); 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol
200-143-0

< 0.1 %

603-085-00-8

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10);
H312 H302 H335 H315 H318 H400
55965-84-9

Reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1); Reakčná zmes zložená z týchto látok:
5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-4-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6]
(3:1)
-

< 0.1 %

613-167-00-5

Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1; H331 H311 H301 H314 H317 H400 H410

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.
Označovanie obsahu podľa nariadenia (ES) č. 648/2004
parfumy.
Ďalšie inštrukcie
žiadne/žiadny

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné inštrukcie
V prípade podozrení alebo výskyte symptómov sa poraďte s lekárom.
Pri vdýchnutí
Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.
Pri kontakte s pokožkou
Umyte s veľkým množstvom vody. Vymeňte kontaminované oblečenie.
Pri kontakte s očami
Ihneď opatrne a dôkladne vypláchnite očnou sprchou alebo vodou. Okamžite privolajte lekára.
Pri požití
Po prehltnutí vypláchnite ústa dostatočným množstvom vody (len ak je osoba pri vedomí) a okamžite privolajte
lekársku pomoc.
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Doteraz nie sú známe žiadne symptómy. V prípade podozrení alebo výskyte symptómov sa poraďte s lekárom.
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Môže vyvolávať alergické reakcie. Pri alergických príznakoch, zvlášť v oblasti dýchania, ihneď privolajte lekára.
Číslo revízie: 1.5 - Zastępuje wersję: 1.4
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V prípade úrazu alebo nevoľnosti, okamžite privolajte lekára (ak je to možné, ukážte návod na obsluhu alebo
kartu bezpečnostných údajov).

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Voda. Kysličník uhličitý (CO2). Pena. Hasiaci prášok.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Horľavý. Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesy.
5.3. Rady pre požiarnikov
Pri požiari: Používať respirátor nezávislý na okolitom vzduchu.
Ďalšie inštrukcie
Na ochranu osôb a chladenie nádob nasadiť v ohrozenej oblasti striekajúci prúd vody. Kontaminovanú vodu na
hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie alebo podzemných vôd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Odstráňte všetky zdroje vznietenia. Používajte osobnú ochrannú vybavu. Noste vhodný ochranný odev a
ochranné prostriedky na oči/tvár.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Produkt sa nesmie nekontrolovateľne dostať do životného prostredia.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač). S pozbieraným
materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7
Osobná ochrana: pozri oddiel 8
Likvidácia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Na pracovisku nejesť, nepiť, nefajčiť a nesmrkať. Dodržujte návod na
použitie. Používajte len na dobre vetranom mieste.
Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým
výbojom. Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesy.
Ďalšie inštrukcie
Nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia.
7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby
Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Nádobu uschovajte na chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte
mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Skladovať v
chlade a suchu. Odporúčaná skladovacia teplota: pri izbovej teplote
Inštrukcie ohl'adne spoločného skladovania
Neskladujte spolu s: Materiál, bohatý na kyslík, oxidujúci.
Ďalšie informácie o podmienkach skladovania
Minimálna skladovacia teplota: 15°C
Maximálna teplota uskladnenia: 25°C
Číslo revízie: 1.5 - Zastępuje wersję: 1.4
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7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Dodržiavajte návod na použitie na etikete.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší
Č. CAS

Chemická látka

ppm

mg/m³

107-98-2

1-metoxypropán-2-ol
(propylénglykolmono-metyléter)

150

568

krátkodobý

100

375

priemerný

400

1000

krátkodobý

200

500

priemerný

67-63-0

propán-2-ol (izopropylalkohol)

vlá/cm³

NPEL

Pôvod

Biologické medzné hodnoty
Č. CAS

Chemická látka

Zisťovaný faktor
Biologický expozičný
test

67-63-0

2-Propanol (OLD)

acetón

Pripustná
hodnota

Vyšetrovaný
materiál

Čas odberu
vzorky

50 mg/l K

b

Ďalšie upozornenia

Hraničné hodnoty expozície: Nie sú k dispozícii žiadne dáta
8.2. Kontroly expozície
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia
Vymeňte kontaminované oblečenie. Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky. Na pracovisku
nejesť, nepiť, nefajčiť a nesmrkať.
Ochrana očí/tváre
Ochrana očí: Tesné uzavrené ochranné okuliare. Viditeľný rez z umelej látky.
Ochrana rúk
Overené ochranné rukavice k noseniu: DIN EN 374
Ochrana pokožky
Noste len vhodný, pohodlne sediaci a čistý ochranný odev.
Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Ochrana dýchania je potrebná pri: nepostačujúce vetranie.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav:
Farba:
Zápach:

kvapalný
bezfarebný
charakteristický
Metóda

Hodnota pH:
Zmena skupenstva
Počiatočná teplota varu a destilačný
rozsah:

4.5 - 5.5
Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Teplota vzplanutia:
Číslo revízie: 1.5 - Zastępuje wersję: 1.4

53 °C
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Žiadne samočinné zhorenie

Hustota:

Nie sú k dispozícii žiadne dáta ASTM D 7777

9.2. Iné informácie

žiadne/žiadny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Horľavý. Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.
10.2. Chemická stabilita

Výrobok je chemicky stabilný za odporúčaných podmienok skladovania, používania a teploty.
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Horľavý. Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Uchovávajte mimo dosahu tepla. Nebezpečenstvo zápalu. Vyvarovať sa podmienkám: mráz. Chráňte pred
slnečným žiarením.
10.5. Nekompatibilné materiály
Nie sú k dispozícii žiadne dáta
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Výrobok je chemicky stabilný za odporúčaných podmienok skladovania, používania a teploty.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Č. CAS

Označenie
Proces expozície

107-98-2

52-51-7

55965-84-9

Dávka

Druh

Zdroj

Metóda

1-metoxypropán-2-ol; monopropylénglykol-metyléter
ústný

LD50
mg/kg

> 5000

Potkan

kožný

LD50
mg/kg

11000

Králik

IUCLID

bronopol (INN); 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol
ústný

ATE
mg/kg

500

kožný

ATE
mg/kg

1100

Reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1); Reakčná zmes zložená z týchto látok:
5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-4-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1)
ústný

ATE
mg/kg

100

kožný

ATE
mg/kg

300

inhalačný výpary

ATE

3 mg/l

inhalačný aerosol

ATE

0.5 mg/l

Žieravosť a dráždivosť
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Číslo revízie: 1.5 - Zastępuje wersję: 1.4
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Senzibilizačny účinok
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Aspiračná nebezpečnosť.
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Ďalšie inštrukcie k skúškam
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Kalkulačný postup. Produkt nebol overený.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
Č. CAS

Označenie
Toxicita pre vodné
prostredie

107-98-2

[h] | [d] Druh

Dávka

Zdroj

Metóda

1-metoxypropán-2-ol; monopropylénglykol-metyléter
Akútna toxicita pre ryby

LC50
4600 10000 mg/l

96 h Leuciscus idus

Akútna toxicita rias

ErC50
mg/l

> 1000

72 h Selenastrum
capricornutum

Akútna toxicida
crustacea

EC50
mg/l

> 500

48 h Daphnia magna

IUCLID

IUCLID

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Tenzid obsiahnutý v tejto zmesi spĺňa podmienky biologickej odbúrateľnosti tak , ako sú stanovené v Nariadení
(ES) č. 648/2004 o detergenciách.
12.3. Bioakumulačný potenciál

Na základe predložených údajov o eliminácii/odbúravaní a bioakumulačnom potenciáli nie sú pravdepodobné
škody na životnom prostredí.
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda
Č. CAS

Označenie

107-98-2

1-metoxypropán-2-ol; monopropylénglykol-metyléter

Log Pow
-0,437

12.4. Mobilita v pôde
Po vniknutí do zeme je produkt mobilný a môže znečistiť podzemné vody.
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.
12.6. Iné nepriaznivé účinky
Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre túto zmes.
Všeobecné údaje
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Kalkulačný postup. Produkt nebol overený.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Informácie o zneškodňovaní
Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.
Číslo revízie: 1.5 - Zastępuje wersję: 1.4

SK

Dátum tlače: 06.04.2018

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

Wetrok Quick&Clean - Solution
Prepracované dňa: 16.07.2015

Katalógové číslo: 73

Strana 7 z 8

Kl'úč odpadu produktu
ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK
150203
NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Absorbenty, filtračné materiály, čistiace textílie a
ochranné odevy; absorbenty, filtračné materiály, čistiace textílie a ochranné odevy, iné ako uvedené
v 15 02 02
Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky
Voda (s čistiacim prostriedkom). Úplné vyprázdnené obaly môžu byť odovzdané na recykláciu S
kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Pozemná doprava (ADR/RID)
14.1. Číslo OSN:

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE:

nie

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia
Regulačné informácie EU
Ďalšie inštrukcie

Konzervacný prostriedok: 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (CAS-Nr. 52-51-7),
5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26172-55-4) / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 2682-20-4)
Národné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D):

1 - slabo ohrozujúci vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenia bezpečnosti látok neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informácie
Zmeny
Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och):
1,2,6,7,9,10,11,12,13,14.
Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)
H225
Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226
Horľavá kvapalina a pary.
H301
Toxický po požití.
H302
Škodlivý po požití.
H311
Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312
Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315
Dráždi kožu.
H317
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331
Toxický pri vdýchnutí.
H335
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Číslo revízie: 1.5 - Zastępuje wersję: 1.4
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EUH208
Obsahuje Reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č.
247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1); Reakčná zmes zložená z týchto látok:
5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-4-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže
vyvolať alergickú reakciu.
Ďalšie informácie
Len pre priemyselné účely. Dodržiavajte návod na použitie na etikete. Údaje v tejto karte bezpecnostných
údajov zodpovedajú najlepším zmalostiam našich súcasných poznatkov, vydaných tlacou. Infomácie v tejto
karte bezpecnostných údajov Vám majú poskytnút podklady pre bezpecné zaobchádzanie s produktom pri
skladovaní, spracovaním, preprave a zneškodnení. Údaje sú neprenosné na iné produkty. Pokial sa produkt s
ostatnými materiálmi zmieša, premieša alebo spracuje, nemôžu sa údaje v tejto karte bezpecnostných údajov,
pokial nie je uvedené výslovne nieco iné, prenášat na takto zhotovený nový materiál.

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov
predchádzajúceho dodávateľa.)

Číslo revízie: 1.5 - Zastępuje wersję: 1.4
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