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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
KEYBOARD AND SURFACE CLEANING KIT

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Názov produktu KEYBOARD AND SURFACE CLEANING KIT

Číslo produktu KF17446A,ZP

Interné identifikácia AKSC000QCA/B

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

Identifikované použitia Office Equipment Cleaning Product

Neodporúčané použitia Žiadne špecifické neodporúčané použitia nie sú identifikované.

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 Nezaradené.

Zdravotné riziká Elicitation - EUH208

Nebezpečnosť pre životné
prostredie

Nezaradené.

2.2. Prvky označovania

Výstražné upozornenia EUH208 Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, Chloromethylisothiazol-3-one and
Methylisothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

1-METHOXY-2-PROPANOL 5-10%

Číslo CAS: 107-98-2 Číslo ES: 203-539-1 Registračné číslo REACH: 01-
2119457435-35-0000

Klasifikácia
Flam. Liq. 3 - H226
STOT SE 3 - H336

Klasifikácia (67/548/EHS) alebo (1999/45/ES)
R10 R67

Kompletný text pre všetky R-vety a výstražné upozornenia je uvedený v časti 16
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KEYBOARD AND SURFACE CLEANING KIT

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 Z dôvodu malého balenia, riziko inhalácie je minimálne.

Požitie Z dôvodu malého balenia, riziko požitia je minimálne. Dôkladne vypláchnite ústa vodou.
Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou Z dôvodu malého balenia, riziko kontaktu s pokožkou je minimálne. Pokožku dôkladne umyte
mydlom a vodou. Privolajte lekársku pomoc, ak podráždenie pretrváva aj po umytí.

Kontakt s očami Z dôvodu malého balenia, riziko kontaktu s očami je minimálne. Opláchnite vodou. Ak
podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Kontakt s pokožkou Dlhodobý, alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť podráždenie, začervenanie a
dermatitídu.

Kontakt s očami Dráždi oči. Symptómy po nadmernej expozícii môžu zahŕňať nasledujúce: Začervenanie.
Bolesť.

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 Výrobok nie je horľavý. Používajte protipožiarne prostriedky vhodné na okolitý oheň.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Špecifické nebezpečenstvo Kvôli malému baleniu je riziko vdýchnutia plynov vznikajúcich v ohni minimálne.
Nezaznamenali sa žiadne vážnejšie riziká vzniku požiaru alebo nebezpečenstvo výbuchu.

Nebezpečné produkty
spaľovania

Nerozkladá sa pri odporúčanom použití a skladovaní.

5.3. Rady pre požiarnikov

Ochranné opatrenia pri hasení
požiaru

Nie sú známe žiadne špecifické protipožiarne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Opatrenia na ochranu osôb Noste ochranný odev, ako je popísané v bode 8 tejto karty bezpečnostných údajov.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre
životné prostredie

Nie je považované za významné riziko z dôvodu malých množstiev.

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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KEYBOARD AND SURFACE CLEANING KIT

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

Žiadne špecifické odporúčania.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Bezpečnostné opatrenia pre
skladovanie

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

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

8.2. Kontroly expozície

Vhodné prostriedky technickej
kontroly

Nie je relevantné.

Prostriedky na ochranu očí /
tváre

Nie je relevantné.

Prostriedky na ochranu rúk Ochrana rúk sa nevyžaduje.

Iné prostriedky na ochranu
kože a tela

Not relevant

Hygienické opatrenia Not relevant

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad Impregnated cloth, card or tissue

F_arba Bezfarebná.

Zápach Charakteristický.

pH pH (koncentrovaný roztok): 5-7

Počiatočná teplota a
rozmedzie varu

>100 (>212 F)°C @

Bod vzplanutia >55 (>131 F)°C CC (V uzavretej nádobe).

Tlak pár 2.33 kPa @ °C

Relatívna hustota 1.000 @ @ 20 °C (68 F)°C

9.2. Iné informácie

Iné informácie Žiadne.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
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KEYBOARD AND SURFACE CLEANING KIT

Reaktivita Nie sú známe žiadne nebezpečenstvá reaktivity, súvisiace s týmto produktom.

10.2. Chemická stabilita

Stabilita Stabilný pri normálnej teplote okolitého prostredia.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Možnosť nebezpečných
reakcií

Neaplikovateľné. Nepolymerizuje.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba
vyhnúť

Nie je relevantné.

10.5. Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné
sa vyhnúť

Žiaden špecifický materiál, alebo skupina materiálov nebudú pravdepodobne reagovať s
produktom, aby to viedlo k vzniku nebezpečnej situácie.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty
rozkladu

Nerozkladá sa pri odporúčanom použití a skladovaní.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Iné účinky na zdravie Neexistuje žiadny dôkaz, že výrobok môže spôsobovať rakovinu.

Pri vdýchnutí Nie je známe žiadne zvláštne nebezpečenstvo pre zdravie.

Po požití Nie je známe žiadne zvláštne nebezpečenstvo pre zdravie.

Kontakt s pokožkou Nie je známe žiadne zvláštne nebezpečenstvo pre zdravie.

Kontakt s očami Nie je známe žiadne zvláštne nebezpečenstvo pre zdravie.

Akútne a chronické zdravotné
riziká

Nie je známe žiadne zvláštne nebezpečenstvo pre zdravie. Nie sú zaznamenané žiadne
akútne či chronické účinky na zdravie, ale táto chemikália môže mať stále nežiaduci vplyv na
ľudské zdravie, buď všeobecne alebo na určité osoby s vopred existujúcimi alebo latentnými
zdravotnými ťažkosťami.

Toxikologické informácie o zložkách

1-METHOXY-2-PROPANOL

Akútna toxicita - pri požití

Akútna toxicita pri požití
(LD₅₀ mg / kg)

4 016,0

Druh Krysa

ATE pri požití (mg/kg) 4 016,0

Akútna toxicita - pri vstrebávaní cez kožu

Akútna toxicita pri
vstrebávaní cez kožu (LD₅₀
mg/kg)

3 000,0

Druh Králik
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KEYBOARD AND SURFACE CLEANING KIT

ATE pri vstrebávaní cez
kožu (mg/kg)

3 000,0

Akútna toxicita - pri vdychovaní

Akútna toxicita pri
vdychovaní  (LC₅₀ výpary
mg/l)

54,6

Druh Krysa

ATE pri vdychovaní
(výpary mg/l)

54,6

ODDIEL 12: Ekologické informácie

Ekotoxicita Nepovažuje sa za nebezpečný pre životné prostredie.

12.1. Toxicita

Akútna toxicita - ryby Nie sú vyžadované žiadne informácie.

Akútna toxicita - vodné
bezstavovce

Nie sú vyžadované žiadne informácie.

Akútna toxicita - vodné rastliny Nie sú vyžadované žiadne informácie.

Akútna toxicita -
mikroorganizmy

Nie sú vyžadované žiadne informácie.

Ekologické informácie o zložkách

1-METHOXY-2-PROPANOL

Akútna toxicita - ryby LC₅₀, 96 hours: 20800 mg/l, Ryby

Akútna toxicita - vodné
bezstavovce

EC₅₀, 48 hours: 23300 mg/l, Daphnia magna

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulačný potenciál Nie sú k dispozícii žiadne údaje o bioakumlácii.

12.4. Mobilita v pôde

Pohyblivosť Neaplikovateľné.

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 Žiadne známe.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Všeobecné informácie Zneškodnite odpad na licencovanom mieste zneškodňovania odpadu v súlade s
požiadavkami miestneho úradu pre zneškodňovanie odpadov.
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KEYBOARD AND SURFACE CLEANING KIT

Metódy likvidácie Nevyžaduje sa žiaden zvláštny spôsob 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.

Poznámky pre cestnú
prepravu

Neklasifikované.

Poznámky pre železničnú
prepravu

Neklasifikované.

Poznámky pre námornú
prepravu

Neklasifikované.

Poznámky pre leteckú
prepravu

Neklasifikované.

14.1. Číslo OSN

Nie sú vyžadované žiadne informácie.

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Nie sú vyžadované žiadne informácie.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Nie sú vyžadované žiadne informácie.

Dopravné značky

14.4. Obalová skupina

Nie sú vyžadované žiadne informácie.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Látka ohrozujúca životné prostredie/znečisťujúca more
Nie.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nie sú vyžadované žiadne informácie.

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
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Legislatíva EÚ Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000 ustanovujúca prvý zoznam smerných
najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri implementácii smernice Rady 98/24/ES o
ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi
pri práci (zmenená a doplnená).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (zmenené a
doplnené).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (zmenené a doplnené).
Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES zmenené a doplnené rozhodnutím 2001/118/ES,
ustanovujúcim zoznam odpadov a nebezpečných odpadov v zmysle smernice Rady
75/442/EHS o odpadoch, a smernica 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch s
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Poučenie Workplace Exposure Limits EH40.

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.

Klasifikácia nebezpečnosti pre
vodu

WGK 2

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie

Revízne komentáre Revidované v súlade s CHIP3 a smerníc EÚ 1999/45/ES a 2001/58/ES

Vydané Toni Ashford

Dátum revízie 26. 11. 2015

Revízia 3

Číslo KBÚ 21049

R-vety v plnom znení Neklasifikované.
R10 Horl’avý.
R67 Pary môžu spôsobit’ ospalost’ a závrat.

Výstražné upozornenia v
plnom znení

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
EUH208 Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, Chloromethylisothiazol-3-one and
Methylisothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

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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