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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
CHIP AND PIN CLEANING CARDS PK 20

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Názov produktu CHIP AND PIN CLEANING CARDS PK 20

Číslo produktu KF17105,ZP

Interné identifikácia ACCP020QCA/B

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

Identifikované použitia Cleaning Product

Neodporúčané použitia At this moment in time we do not have information on use restrictions. They will be included in
this safety data sheet when available

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ INTERACTION
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101
9051 Gent, BELGIUM
+32 9 380 8248
+32 9 380 8249
info@interaction-connect.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo +32 9 380 8248

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia
Fyzikálna nebezpečnosť Flam. Liq. 2 - H225

Zdravotné riziká Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336

Nebezpečnosť pre životné
prostredie

Nezaradené.

Klasifikácia (67/548/EHS)
alebo (1999/45/ES)

Xi;R36. F;R11. R67.

2.2. Prvky označovania

Piktogram

      

Signálne slovo nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
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CHIP AND PIN CLEANING CARDS PK 20

Bezpečnostné upozornenia P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných
zdrojov horenia. Nefajčite.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Obsahuje PROPAN-2-OL

Doplnkové bezpečnostné
upozornenia

P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte elektrické zariadenie do výbušného prostredia.
P242 Používajte iba neiskriace prístroje.
P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované
časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne
dýchať.
P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára.
P337 Ak podráždenie očí pretrváva:
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite penu, oxid uhličitý, suchý prášok alebo
vodnú hmlu.
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.

2.3. Iná nebezpečnosť

The above phrases are the risks associated with the product

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

PROPAN-2-OL 30-60%

Číslo CAS: 67-63-0 Číslo ES: 200-661-7 Registračné číslo REACH: 01-
2119457558-25-XXXX

Klasifikácia
Flam. Liq. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336

Klasifikácia (67/548/EHS) alebo (1999/45/ES)
F;R11 Xi;R36 R67

Kompletný text pre všetky R-vety a výstražné upozornenia je uvedený v časti 16

Komentáre o zložení Neobsahuje klasifikované zložky, ani také, ktoré majú expozičné limity na pracovisku vyššie,
ako je uvedené v údajoch.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Inhalácia Postihnutého okamžite vyveďte na čerstvý vzduch. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte
lekársku pomoc.
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Požitie Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho v teple a pokoji v polohe,
umožnujúcej pohodlné dýchanie. Dôkladne vypláchnite ústa vodou. Dajte vypiť množstvo
vody. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou Okamžite odstráňte kontaminované šatstvo a umyte pokožku mydlom a vodou. Privolajte
lekársku pomoc, ak podráždenie pretrváva aj po umytí.

Kontakt s očami Odstráňte kontaktné šošovky a naširoko roztvorte očné viečka. Okamžite opláchnite
množstvom vody. Pokračujte v oplachovaní najmenej 15 minút. Ak podráždenie pretrváva,
vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Inhalácia Pary môžu spôsobit’ ospalost’ a závrat.

Požitie Môže spôsobiť nevoľnosť po požití.

Kontakt s pokožkou Dlhodobý kontakt môže spôsobiť začervenanie, podráždenie a vysušenie pokožky.

Kontakt s očami Môže spôsobiť vážne podráždenie očí.

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

Poznámky pre lekára Postupujte podľa príznakov.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky Hasiť alkoholu-odolnou penou, oxidom uličitým, suchým práškom, alebo vodnou hmlou.

Nevhodné hasiace prostriedky Nepoužívajte prúd vody ako hasiaci prostriedok, nakoľko to bude šíriť oheň.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Špecifické nebezpečenstvo Oxidy nasledujúcich látok: Uhlík.

Nebezpečné produkty
spaľovania

Oxidy uhlíka. Tepelný rozklad alebo spaľovanie môže uvoľňovať oxidy uhlíka a iné toxické
plyny či pary.

5.3. Rady pre požiarnikov

Ochranné opatrenia pri hasení
požiaru

Presuňte nádoby z miesta požiaru, pokiaľ sa to dá urobiť bez rizika. Používajte vodu na
chladenie nádob vystavených ohňu a rozptýlenie výparov. Zachyťte a zhromaždite vodu z
hasenia.

Zvláštne ochranné prostriedky
pre hasičov

Používajte pretlakový dýchací prístroj (SCBA) a vhodný ochranný odev.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Opatrenia na ochranu osôb Dodržujte predpisy pre bezpečné zaobchádzanie uvedené v tomto bezpečnostnom liste.
Zákaz fajčenia, iskier, plameňov, alebo iných zdrojov zapálenia v blízkosti úniku. Vykonajte
predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Zaistite dostatočné vetranie.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre
životné prostredie

Nevypúšťajte do kanalizácie, alebo vodných tokov, alebo na zem.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

Metódy čistenia Nie je relevantné.

6.4. Odkaz na iné oddiely
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Odkaz na iné oddiely Noste ochranný odev, ako je popísané v bode 8 tejto karty bezpečnostných údajov. Pre
doplňujúce informácie o zdravatných rizikách pozri časť 11. Ohľadom likvidácie odpadu, viď
bod 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Bezpečnostné opatrenia pre
používanie

Vyvarujte sa vdychovaniu výparov.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Bezpečnostné opatrenia pre
skladovanie

Nepožadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia pre skladovanie.

Trieda skladovania Skladovanie horľavých kvapalných látok.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Špecifické koncové použitie
(použitia)

Identifikované použitia pre tento výrobok sú podrobne uvedené v bode 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Expozičné limity na pracovisku
PROPAN-2-OL

Dlhodobý expozičný limit (8-hodinový časovo vážený priemer):  200 ppm  500 mg/m³
Krátkodobý expozičný limit (15-minútový):  400 ppm  1000 mg/m³

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)

DNEL Priemysel - Kontakt s pokožkou;  : 888 mg/kg/deň
Priemysel - Inhalačne;  : 500 mg/m³
Spotrebiteľ - Kontakt s pokožkou;  : 319 mg/kg/deň
Spotrebiteľ - Inhalačne;  : 89 mg/m³
Spotrebiteľ - Prehltnutí;  : 26 mg/kg/deň

PNEC - Sladká voda;  140.9 mg/l
- Morská voda;  140.9 mg/l
- Sediment;  552 mg/kg
- Pôda;  28 mg/kg

8.2. Kontroly expozície

Ochranné pomôcky

      

Vhodné prostriedky technickej
kontroly

Zaistite primeranú celkovú a miestnu odsávaciu ventiláciu. Dodržujte všetky limity expozície
na pracovisku pre daný výrobok, alebo prísady.

Prostriedky na ochranu očí /
tváre

Nie je relevantné.

4/9



Dátum revízie: 18. 11. 2015 Revízia: 1

CHIP AND PIN CLEANING CARDS PK 20

Prostriedky na ochranu rúk Ak posúdenie rizík naznačuje, že je možný kontakt s pokožkou, mali by byť používané
chemicky odolné, nepriepustné rukavice, vyhovujúce schváleným normám. Najvhodnejšie
rukavice treba voliť po konzultácii s dodávateľom/výrobcom rukavíc, ktorí môžu poskytnúť
informácie o dobe odolnosti materiálov rukavíc. Odporúča sa, aby boli rukavice vyrobené z
nasledovných materiálov: Butyl kaučuk. Ak chcete chrániť ruky pred chemickými látkami, mali
by rukavice spĺňať európske normy EN374.

Iné prostriedky na ochranu
kože a tela

Noste vhodný odev, aby sa úplne zabránilo kontaktu s kvapalinou a opakovanému či
dlhšiemu kontaktu s výparmi.

Hygienické opatrenia Používajte technickú kontrolu na obmedzenie znečistenia vzduchu na povolenú hladinu
expozície. Zabezpečte zariadenie na výplach očí. Nefajčite na pracovisku. Wash hands at the
end of each work shift and before eating, smoking and using the toilet. Ak sa koža znečistí,
okamžite ju umyte mydlom a vodou. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Jedenie,
fajčenie a vodné fontány sú zakázané v bezprostrednej blízkosti pracovnej zóny.

Prostriedky na ochranu
dýchacieho traktu

Žiadne špecifické odporúčania. Ochrana dýchacieho traktu musí byť použitá, keď znečistenie
vzduchu prekračuje odporúčanú hranicu expozície. Používajte respirátor s nasledujúcou
filtračnou kazetou: Kombinovaný filter, typ A2/P3. Plynové a kombinované filtračné kazety
musia byť v súlade s európskou normou EN14387.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Bod topenia -89 (-128.2 F)°C

Počiatočná teplota a
rozmedzie varu

82 (179.6 F)°C @

Bod vzplanutia 12 (53.6 F)°C CC (V uzavretej nádobe).

Rýchlosť odparovania 2.93

Horná / dolná hranica
horľavosti alebo výbušnosti

: 2.3

Tlak pár 4.3 kPa @ °C

Hustota pár 2.8

Relatívna hustota 0.780 @ @ 20 °C (68 F)°C

Rozpustnosť (i) Miešateľná s vodou.

Teplota samovznietenia 425 (797 F)°C

Viskozita @ °C

Komentáre Poskytnutá informácia sa vzťahuje na hlavnú prísadu.

9.2. Iné informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Nasledujúce materiály môžu reagovať s produktom: Silné okysličovacie činidlá.

10.2. Chemická stabilita

Stabilita Stabilný pri normálnej teplote okolitého prostredia a pri odporúčanom použití.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
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Možnosť nebezpečných
reakcií

Nepolymerizuje.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba
vyhnúť

Vyvarujte sa tepla, plameňov a iných zdrojov vznietenia. Vyvarujte sa nadmerného tepla po
dlhšiu dobu.

10.5. Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné
sa vyhnúť

Silné okysličovacie činidlá.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty
rozkladu

Oxidy uhlíka. Tepelný rozklad alebo spaľovanie môže uvoľňovať oxidy uhlíka a iné toxické
plyny či pary.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Senzibilizácia kože
Senzibilizácie kože Buehler test: - Morča: Nesenizibilizujúce.

Pri vdýchnutí Môže spôsobiť podráždenie dýchacieho traktu. Pary môžu spôsobit’ ospalost’ a závrat.

Po požití Môže spôsobiť bolesti žalúdka, alebo zvracanie. Môže spôsobiť nevoľnosť, bolesť hlavy,
závraty a omámenie.

Kontakt s pokožkou Dráždi pokožku. Dlhodobý kontakt môže spôsobiť vysušenie pokožky. Výrobok má
odmasťujúce účinky na pokožku. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo
popraskanie pokožky. Môže spôsobiť alergický kontaktný ekzém.

Kontakt s očami Dráždi oči.

Cesta vstupu Vstrebávanie kožou Požitie. Kontakt s pokožkou a / alebo s očami

Cieľové orgány Centrálny nervový systém Oči Dýchací trakt, pľúca Pokožka

Llekárske príznaky Podráždenie očí a slizníc. Rozšírené zrenice. Rinitída (zápal nosovej sliznice). Podráždenie
horných ciest dýchacích. Celkové dýchacie ťažkosti, suchý kašeľ. Podráždenie pokožky.
Depresia centrálneho nervového systému. Ospalosť, točenie hlavy, dezorientácia, závraty.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

Ekotoxicita Zložky výrobku nie sú klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie. Avšak, veľké,
alebo časté úniky mať nebezpečné účinky na životné prostredie.

12.1. Toxicita

Toxicita Nepovažuje sa za toxický pre ryby.

Akútna toxicita - ryby LC50, 96 hours, 96 hodiny/hodín: 9640 mg/l, Pimephales promelas

Akútna toxicita - vodné
bezstavovce

EC₅₀, 48 hours, 48 hodiny/hodín: 13299 mg/l, Daphnia magna

Akútna toxicita - vodné rastliny EC₅₀, 72 hours, 72 hodiny/hodín: > 1.000 mg/l, Scenedesmus subspicatus

Akútna toxicita -
mikroorganizmy

EC₅₀,  >: > 1.000 mg/l, Aktivovaný kal

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
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Stálosť a odbúrateľnosť Produkt je biologicky odbúrateľný.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulačný potenciál Výrobok nie je bioakumulatívny.

12.4. Mobilita v pôde

Pohyblivosť Produkt je rozpustný vo vode.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výsledky posúdenia PBT a
vPvB

Tento produkt neobsahuje žiadne látky klasifikované ako PBT alebo vPvB.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Iné nepriaznivé účinky Nie sú určené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Všeobecné informácie Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný odpad. Zneškodnite odpad na licencovanom mieste
zneškodňovania odpadu v súlade s požiadavkami miestneho úradu pre zneškodňovanie
odpadov. Neprepichujte alebo nespaľujte, ani keď je prázdny. Materiály ako handry na
čistenie a papierové obrúsky, ktoré sú kontaminované s horľavými kvapalinami, sa môžu
spontánne zapáliť po použití a mali by byť uložené v určených ohňovzdorných nádobách s
priliehavými, samozatváracími viečkami.

Metódy likvidácie Zneškodnite odpad na licencovanom mieste zneškodňovania odpadu v súlade s
požiadavkami miestneho úradu pre zneškodňovanie odpadov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Všeobecné V podobe, v akej je dodávaný, sa výrobok prepravuje v rámci výnimky pre obmedzené
množstvá.

14.1. Číslo OSN

UN číslo (ADR/RID) 1219

UN číslo (IMDG) 1219

UN číslo (ICAO) 1219

UN číslo (ADN) 1219

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Vlastné dopravné
pomenovanie  (ADR/RID)

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

Vlastné dopravné
pomenovanie  (IMDG)

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

Vlastné dopravné
pomenovanie  (ICAO)

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

Vlastné dopravné
pomenovanie  (ADN)

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

ADR/RID trieda 3

ADR/RID klasifikačný kód F1
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ADR/RID bezpečnostná
značka

3

IMDG trieda 3

ICAO trieda/divízia 3

ADN trieda 3

Dopravné značky

14.4. Obalová skupina

ADR/RID obalová skupina II

IMDG obalová skupina II

ADN obalová skupina II

ICAO obalová skupina II

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Látka ohrozujúca životné prostredie/znečisťujúca more
Nie.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

EmS F-E, S-D

ADR dopravná kategória 2

Kód núdzovej akcie •2YE

Identifikačné číslo
nebezpečnosti

33

Kód obmedzujúci tunel (D/E)

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

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

Neaplikovateľné.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

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

Poučenie Workplace Exposure Limits EH40.
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.
Karty bezpečnostných údajov pre látky a prípravky.

Autorizácie (Hlava VII
nariadenia 1907/2006)

Žiadne zvláštne povolenia pre tento výrobok nie sú známe.

Obmedzenia (Hlava VIII
nariadenia 1907/2006)

Žiadne špecifické obmedzenie použitia pre tento výrobok nie sú známe.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Iné informácie
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Revízne komentáre Revidované v súlade s CHIP3 a smerníc EÚ 1999/45/ES a 2001/58/ES

Vydané Toni Ashford

Dátum revízie 18. 11. 2015

Revízia 1

Číslo KBÚ 20820

R-vety v plnom znení R11 Vel’mi horl’avý.
R36 Dráždi oči.
R67 Pary môžu spôsobit’ ospalost’ a závrat.

Výstražné upozornenia v
plnom znení

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty.

Táto informácia sa vzťahuje len na tento konkrétny materiál a nemusí platiť, ak sa tento materiál používa v kombinácii s inými
materiálmi alebo procesmi. Táto informácia je podľa najlepších znalostí a presvedčenia spoločnosti presná a spoľahlivá k
uvedenému dátumu. Avšak, neposkytuje sa žiadna garancia, alebo záruka o jej presnosti, spoľahlivosti a úplnosti. Je
zodpovednosťou užívateľa overiť si primeranost týchto informácií pre jeho vlastnú potrebu.
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