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Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo čnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Názov výrobku: WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Kód výrobku: KF01974

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

Pouzitie výrobku: Aerosol-Cleaning agent

The product is intended for private use. 

1.3. Podrobnosti o dodávate ľovi karty bezpe čnostných 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 nebezpe čnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; STOT SE 3: H336; Skin Irrit. 2: H315; -: H229

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

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

2.2. Prvky ozna čovania

Prvky ozna čovania:  

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.

Výstražné piktogramy: GHS02: Plameň

GHS07: Výkričník

Výstražné slová: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia: P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

[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

Čistiaci prostriedok na aerosóly

Výrobok je určený na súkromné použitie.

Podráždenie očí 2: H319; Horľavý aerosól 1: H222; SELEKTÍVNE ORGANOTOXICKÉ SE 3: H336;  

Podráždenie pokožky 2: H315; -: H229
Klasifikácia (CLP):

Nežiaduce účinky:
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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 nebezpe čnos ť

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

Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Nebezpečné zložky:

PROPAN-2-OL

EINECS CAS PBT / WEL Klasifikácia (CLP) Percento

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

STOT SE 3: H336

60-65%

BUTANE

203-448-7 106-97-8 Látka s expozičným limitom 

Spoločenstva v pracovnom 

prostredí.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 20-25%

PROPANE

200-827-9 74-98-6 Látka s expozičným limitom 

Spoločenstva v pracovnom 

prostredí.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-

12.5%

ORTHOPHOSPHORIC ACID

231-633-2 7664-38-2   - Skin Corr. 1B: H314 <2.5%

Obsahuje: >= 30 % aliphatic hydrocarbons, < 5 % phosphates.

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, seek medical treatment. 

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. If accidentally swallowed rinse the mouth 

with plenty of water (only if the person is conscious) and obtain immediate medical 

attention. 

Vdýchnutie: V prípade náhodného vdýchnutia pár sa premiestnite na čerstvý vzduch. 

[pokracuje]

PROPÁN-2-OL

KYSELINA ORTOFOSFOREČNÁ

PROPÁN

BUTAN

Zápalová tekutina 2:H225; Podráždenie očí
2:H319;Selektívne organotoxické SE 3:H336

Vznětlivý plyn 1: H220;  stla ený plyn: H280

Vznětlivý plyn 1: H220;  stlaený plyn: H280

Vznětlivý plyn 1: H220;  stlaený plyn: H280

Poškodenie pokožky 1C: H314

alifatických uhľovodíkov, < 5% fosfátov

Znečistený odev vyzlečte a pred ďalším použitím

ho vyperte. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s očami ich vypláchnite dostatočným časom vodou s otvorenými viečkami a potom 

okamžite kontaktujte očného lekára.

V prípade zvracania sledujte riziko aspirácie. 

Pri náhodnom požití vypláchnite ústa veľkým množstvom 

vody (iba ak je osoba pri vedomí) a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
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4.2. Najdôležitejšie príznaky a ú činky, akútne aj oneskorené

Kontakt s kozou: Miesto kontaktu môže byť podráždené a červené. 

Kontakt s ocami: Causes serious eye irritation. 

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

Oneskorené/okamžité ú činky: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

4.3. Údaj o akejko ľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a os obitného ošetrenia

Okamžité/špeciálne ošetrenie: Treat symptomatically. 

Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Hasiace prostriedky: Na okolitý požiar sa má použiť vhodný hasiaci prostriedok. Kysličník uhličitý. Suchý 

chemický prášok. Water spray jet Foam Unsuitable axtinguishing media: Full water jet 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo z o zmesi

Nebezpecenstvá expozície: Extrémne 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 uvo ľnení

6.1. Osobné bezpe čnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové po stupy

Osobné opatrenia: Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Ensure 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: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. 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

[pokracuje]

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Selektívne organotoxické - jednorazová expozícia

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. (propán-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol)

Zaobchádzajte symptomaticky.

Vodný postrek Pena Nevhodné hasiace prostriedky: Plný prúd vody

Zabezpe te dostato né vetranie. Nevdychujte plyn / dym / pary / aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou 

a odevom. Noste prostriedky osobnej ochrany

Zabráňte nekontrolovanému vypúšťaniu produktu do životného prostredia. 

Nebezpečenstvo výbuchu.

Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7
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7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpe čné zaobchádzanie

Poziadavky pri manipulácii: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even alter use. Use only in well-ventilated areas. Do not breathe 

gas/fumes/spray. Advice on protection 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. Kee p away from sources of ignition. 

Take precautionary measures against static discharges. Vapours can form explosive 

mixtures with air. Further information on handling

Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

7.2. Podmienky na bezpe čné skladovanie vrátane akejko ľvek nekompatibility

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

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. No smoking. Advice on storage 

compatibility

Do not store together with: Oxidising agent. Pyrophonic or self-heating substances. 

7.3. Špecifické kone čné použitie(-ia)

Kone čné použitie(-ia): Aerosol 

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   -   -   -

ORTHOPHOSPHORIC ACID...100%

SK 1 mg/m3 2 mg/m3   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

8.2. Kontroly expozície

Inzinierske opatrenia: Zaistite dostatočné vetranie oblasti. Do not breathe aerosol 

Ochrana dýchania: Samostatný respirátor musí byť k dispozícii v prípade naliehavej situácie. Suitable 

respiratory protection apparatus:

Combination filtering device (EN 14387) 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 

[pokracuje]

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu

Neprepichujte ani nespaľujte, ani po použití. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. 

Nevdychujte plyn / dym / sprej. Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu.

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

Nevystavujte teplotám presahujúcim 50 ° C/ 122 ° F. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. 

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. 

Výpary môžu so vzduchom vytvárať výbušné zmesi.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní

Zahrievanie spôsobuje zvýšenie tlaku s rizikom prasknutia.

Nefajčiť. Rady týkajúce sa kompatibility úložného priestoru

Neskladovať spolu s: Oxidačné činidlo. Pyrofónové látky alebo látky, ktoré sa samovoľne zahrievajú.

Аerosól

PROPÁN-2-OL

KYSELINA ORTOFOSFOREČNÁ  100%

Nevdychujte aerosól.

Vhodný dýchací prístroj:

Kombinované filtra né zariadenie (EN 14387) 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.
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quantity of hazardous substances. Suitable materail: (penetration time (maximum 

wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 

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

EN 166 

Ochrana pokozky: Wear anti-static footwear and clothing. 

Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemický ch vlastnostiach

Stav: Aerosol 

Farba: Bezbarevný 

Zápach: like: Alcohol 

Rýchlost vyparovania: not determined 

Oxidujúci: Neoxidujúci (podľa kritérií EC) 

Rozpustnost vo vode: Miešateľný. 

Viskozita: Nedá sa použiť. 

Bod varu/rozsah teplôt varu°C: <-20 Bod tavenia/rozsah °C Nedá sa použiť.

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

Bod  vzplanutia°C <-20 Rozd. koef. n-oktanol/voda: Nedá sa použiť.

Samozápalnost:°C Nedá sa použiť. Tlak pár: not determined

Relatívna hustota: 0.687 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: Extremely flammable aerosol. 

10.2. Chemická stabilita

Chemická stabilita: Stabilný za normálnych podmienok. 

10.3. Možnos ť nebezpe čných reakcií

Nebezpečné reakcie: No known hazardous reactions. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnú ť

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. 

[pokracuje]

Vhodný materiál: (čas prieniku (maximálna doba nosenia):> = 8h):

Butylová guma (0,5 mm)

FKM (fluororubber) (0,4 mm)

Gumené ochranné rukavice. DIN EN 374

Vhodná ochrana očí: Očné okuliare s bočnou ochranou DIN EN 166

Noste antistatickú obuv a odevy.

ako: Alkohol

neurčené

neurčené

Mimoriadne horľavý aerosól.

Žiadne známe nebezpečné reakcie.

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

Výpary môžu so vzduchom vytvárať výbušné zmesi.
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10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpecné prod. rozkladu: No dangerous decompsition products known. 

Oddiel 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických ú činkoch

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

ORTHOPHOSPHORIC ACID...100%

ORL RAT LD50 1530 mg/kg

Relevantné nebezpe čenstvá 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: Miesto kontaktu môže byť podráždené a červené. 

Kontakt s ocami: Causes serious eye irritation. 

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

Oneskorené/okamžité ú činky: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

Iné informácie: The mixture is classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008 

(CLP). 

Oddiel 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Ekotoxicita: Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

12.2. Perzistencia a degradovate ľnos ť

Stabilita a degradovatelnost: The product has not been tested. 

[pokracuje]

Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu.

PROPÁN-2-OL

KYSELINA ORTOFOSFOREČNÁ

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Selektívne organotoxické - jednorazová expozícia

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. (propán-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol)

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Produkt nebol testovaný.

  100%
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12.3. Bioakumula čný 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 ú činky

Iné nepriaznivé úcinky: Further information:

Avoid release to the environment. 

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 

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. 

Císlo kódu odpadu: 160504

Likvidácia obalov: Completely emptied packages can be recycled. 

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 expedi čné ozna čenie OSN

Názov pre úcely lodnej prepravy AEROSOLS

14.3. Trieda(-y) nebezpe čnosti pre dopravu

Prepravná trieda: 2

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnos ť pre životné prostredie

Nebezpečné pre prostredie: Nie Látka znecistujúca more: Nie

14.6. Osobitné bezpe čnostné opatrenia pre užívate ľa

Osobitné bezpe čnostné: Flammable gases 

Trans. kategória: 2

[pokracuje]

Produkt nebol testovaný.

Produkt nebol testovaný.

Ďalšie informácie:

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Pokyny na likvidáciu

Zabráňte vniknutiu do povrchovej vody alebo kanalizácie. Odpad zlikvidujte podľa platných 

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

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

nebezpečné látky.

Úplne vyprázdnené obaly je možné recyklovať.

Horľavé plyny
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14.7. Doprava hromadného nákladu pod ľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Preprava volne loženého mat: not applicable 

Oddiel 15: Regula čné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre lát ku alebo zmes v oblasti bezpe čnosti, zdravia

Špecifické nariadenia: 2010/75/EU (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42/EC (VOC): 99,935 % (709,539 g/l) Information according to 2012/18/EU: E2 

Hazardous to the Aquatic Environment (SEVESO III):

Additional information: P3b Additional information:

To follow: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC , 2008/47/EC

Aerosol directive (75/324/EEC). National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile

work protection guideline' (94/33/EC). 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe čnosti

Hodnotenie chem. bezpe čnosti: 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: H220: Mimoriadne horľavý plyn.

H222: Mimoriadne horľavý aerosól.

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.

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

H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315: Dráždi kožu.

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Zrieknutie sa práva: The information is based on present level of our knowledge. It does not, however, give 

assurances of product properties and establishes no contract legal rights. The receiver 

of our product is singulary responsible for adhering to existing laws and regulations. 

[posledná strana]

nepoužiteľný

2010/75 / EÚ (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42 / ES (VOC): 99,935 % (709,539 g/l)

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

(SEVESO III):

Doplňujúce informácie: P3b Doplňujúce informácie:

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

Smernica o aerosóloch (75/324 / EHS).

Národné regulačné informácie

Obmedzenia zamestnania: Dodržiavajte obmedzenia zamestnávania mladistvých podľa 

„smernice o ochrane mladistvých pri práci“ (94/33 / ES).

Informácie sú založené na súčasnej úrovni našich vedomostí. Neposkytuje však záruky vlastností 

produktu a nezakladá žiadne zmluvné zákonné práva. Prijímateľ nášho produktu je zodpovedný 

za dodržiavanie platných zákonov a predpisov.


