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Karta bezpečnostných údajov ES 

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 a 1272/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Identifikátor produktu - zmes 

Obchodný názov: Titan polisch 

 

 

 

1.2 Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia 

Leštění nerezu a chromtitanových povrchů 

1.3 Podrobné informácie o dodávateľovi 

Názov spoločnosti: Habla CZ, s.r.o. 

Sídlo: Božkovská námestie 19, 32600 Plzeň ČR 

Sklad a kancelária Božkovská námestí 19. 32600 Plzeň 

Fax: +420 377444085 

Mobil: +420 724252055 

e-mail: info@roldeco.cz 

Internetové stránky: www.roldeco.cz 

Kontaktná osoba: Bc.Eva Čížková 

1.4 Telefónne číslo pre naliehavé situácie: 

 

Toxikologické informačné stredisko: Ďumbierska 1, 12808 Praha2, tel pre SR (24 hod / deň): 224 919 293 

 

 

                 

 

 

2.1 Klasifikace látky nebo změsi   

Chemické složení zmesi 

Roztok alkoholů 

CLP: 

67-63-0 

 

68425-47-8 

Propanol-2-ol 

 

Diethanolamid 

30-60%   60-80%  

 

1-5%  

Flam.Liq.2,Eye 

Irrit.2,STOT SE 3 

H225, H318, H336 

H225 
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1. Identifikacia látky/ směsi a společnosti/podniku 

2. Identifikace nebezpečnosti 
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2.2 Prvky značenia 

          CLP 

                             

 

 

                                                                                          

 

                             

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo 

 

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí 

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty 

P210 Chrante pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. zákaz 

fajčenia 

P233 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú 

P240 Uzemnite nádobu a plniace zariadenie 

P241 Používajte elekrtické zariadenie do výbušného prostredia 

P242 Používajte iba neiskriace prístroje 

P243 Proverďte preventivnín opatrenia proti statickým výbojom 

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky 

P280 Používajte ochranné rukavice, okuliare a odev 

P303 + P361 + P353 Pri styku s pokožkou: všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite 

kožu vodou 

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte 

kontaktné šošovky, ak sú nasadeným pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní 

P337 + P313 pretrvávala podráždenie očí: Vyhladejte lekársku pomoc. 

P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste 

P 501 zneškodníte zvyšok obsahu alebo nádobu podľa bodu 13 

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná. 

Plné znenie H-viet a P viet nájdete v časti 16 

 

2.3 Iná nebezpečnosť 

 

Zmes nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB. 

 

 

 

 

Chemické zloženie (roztoku) 

Roztok alkoholu 

Nebezpečné látky 

 

DSD 

67-63-0 

 

 

64-17-5 

Propanol-2-ol 

 

 

Ethanol 

<80 <80%   

 

 

2<3% 

Flam.Liq.2,Eye 

Irrit.2,STOT SE 3 

H225, H319, H336 

 

H225 

3.Složenie/ údaje o látkách 
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4. Opatření k první pomoci 

 

4.1 Popis první pomoci 

Nepoužívejte při otevřeném ohni. Odstraňte zápalné zdroje. Nekuřte. 

Chraňte před slunečními paprsky a teplotami nad 50°C. 

 

První pomoc při nadýchání: 

Zajistěte přívod čerstvého vzduchu. 

Zraněnou osobu dopravte z nebezpečné oblasti na čerstvý vzduch, přitom se sami chraňte. Zraněnou 

osobu uložte a chraňte před podchlazením.  

Při potížích  s dýcháním, dejte kyslíkovou masku.  

V každém případě vyhledejte lékaře. 

 

První pomoc při kontaktu s pokožkou 

Kontaminované, potřísněné oblečení ihned vysvléknout.  

Při zasažení pokožky ihned omýt vodou.  

Vysušte polyetylenglykolem 400.  

První pomoc při zasažení očí 

Je nutné rychle jednat! 

Ihned důkladně vyplachujte oči čistou vodou při otevřených víčkách 10 min nebo oční vodou. Co 

nejrychleji vyhledejte očního lékaře. 

 

První pomoc při požití 

Podle kapacity žaludku dejte postiženému vypít ½ l i více (vlažné) vody. V žádném případě neztrácejte 

čas! V žádném případě nepodávejte jedlé oleje, ricinový olej, mléko nebo alkohol. Také nepodávejte 

žádné živočišné uhlí nebo „neutralizační“ kyselé tekutiny! Nevyvolávejte zvracení. Při spontánním 

zvracení položte hlavu alespoň na stranu – nejlépe do spodní polohy ..  

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

             Neuvedeny 
4.3 Pokyn pro první lékařskou pomoc a zvláštní ošetření: 

 

Při zásahu očí by se měla po první pomoci (vypláchnutí vodou, potom fyziologický roztok kuchyňské 

soli, snížení bolesti lidocainem, sterilní zakrytí) provést urychlená konzultace s oftalmologem  

Při zasažení pokožky je nutné provést základní dekontaminaci vodou, potom použít fyziologický 

roztok kuchyňské soli (např. pěnový sprej flumetazon)  

Další neodkladná opatření: 

Zmírnění bolesti nebo šoku. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Hasiva 

Vhodné hasicí prostředky 

Anhydrid, pěna, suchá hasiva 

Při větších požárech použijte vodní postřikovací paprsek nebo pěnu odolnou proti alkoholům. 

4. Pokyny prvej pomoci 

5. opatření k zamezení požáru 
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Při hašení požáru postupujte s ohledem na životní prostředí. 

Ochlazujte nádoby s produktem vodní sprchou nebo mlhou. 

 

Nevhodné hasicí prostředky z hlediska bezpečnosti 

Neuvedeno 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

 

Zvláštní nebezpečí  

Nádoby odstráňte pokiaľ možno z nebezpečnej zóny. Pri zahriatí vzniká nebezpečenstvo zvýšenie tlaku a 

explózie. 

Odstráňte zápalné zdroje. Používajte prístroje odolné proti alkoholom. 

Nebezpečnú oblasť v smere vetra uzavrite. Varujte obyvateľov. 

Môžu sa tvoriť zmesi plynu a vzduchu - nebezpeční výbuchu. 

dodatočné upozornenie 

            neuvádza sa 

6. Opatření při samovolném úniku 

 

 

6.1 Preventívne bezpečnostné opatrenia pre osoby 

Zabráňte vstupu nepovolaným osobám. Používajte ochranné pomôcky. Postihnuté miesto vyčistite 

látkami pohlcujúcimi vlhkosť (použite napr. Univerzálna absorpčná prostriedky). 

 

6.2 Opatrenia k ochrane životného prostredia 

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, nádrží a pivníc. Zrieďte dostatočným množstvom vody. Zabráňte 

preniknutiu do spodných vôd. 

 

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 

Použite látky pohlcujúce vlhkosť (piesok, kremelinu, univerzálna absorpčná prostriedky). Dočistite. 

Opláchnite vodou. Použitý materiál likvidujte podľa bodu Likvidácia. 

Kontaminovaný materiál zlikvidujte podľa bodu 13. Zabezpečte dostatočné vetranie. Likvidácia malých 

množstiev: 

Roztok zrieďte vodou, siričitanom sodným, metadvojsiričitanu sodným alebo sírnatanu sodným a 

zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Odpady nedávajte do odpadov alebo kontajnerov. Likvidácia 

väčšieho množstva: 

Látku zhromaždite do uzatvárateľnej, alkáliám odolné a označené nádoby. Obsah zbernej nádoby je nutné 

riadne označiť príslušným symbolom a H a P- vetami. Nádoby uchovávajte na dobre vetranom mieste. 

Informujte príslušné orgány o likvidácii odpadu. 

 

6.4. dodatočné opatrenia 

Postup čistenia / likvidácie: 

Použite látky pohlcujúce vlhkosť napr. Chemizorb®. Vykonajte likvidáciu a zasiahnuté miesto dočistite. 

 

 

 

 

 

Bezpečnostné upozornenia 

Používajte ochranný odev 

Chráňte pred horúčavou. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. 

Dbajte na zvýšenú čistoty pracovného miesta. 

Na pracovisku môžu byť len množstvo látok, ktoré sú potrebné k pracovnému procesu. Nádoby nenechávajte 

stáť otvorené. 

6.Opatrenie pri samovolnom únike 

7. Pokyny pro bezpečné zachádzanie a skladovanie 
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Pri plnení alebo prelievaní používajte pokiaľ možno tesná zariadenie s odsávaním. 

Zabráňte voľnému pádu príp. minimalizujte výšku pádu. Zabráňte rozstreku. Plňte len do označených obalov. 

Používajte pomocné zariadenia odolná proti alkoholom. 

Pri otvorenej manipulácii zabráňte akémukoľvek kontaktu. Zabráňte preniknutiu do pôdy. Chráňte pred teplom. 

Chráňte pred priamym slnečným žiarením. 

 

 

skladovanie 

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby 

Nádoby a vedenie je nutné jednoznačne označiť. Nádoby tesne uzatvorte. Chráňte pred svetlom. Skladujte pri 

teplote nie nižšej ako 0 oC a nie vyššia + 30oC, chráňte pred priamym slnkom .. Neuzatvárajte tak, aby nemohli 

unikať plyny. 

Dbajte na odvzdušňovanie nádob. 

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane akejkoľvek nekompatibility 

 

Spoločné skladovacie pokyny 

Látka deklarovaná ako horľavá 

 

Skladovanie s týmito látkami je zakázané: 

- lieky, potraviny a krmivá vrátane prímesí 

- infekčné, rádioaktívne a výbušné látky 

- organické peroxidy 

 

Spoločné skladovanie s nasledujúcimi látkami je dovolené len v prípade dodržiavania určitých podmienok 

- tlaková plynné balenie (spreje) 

- Samovznietlivé látky 

- látky, ktoré pri kontakte s vodou vyvíjajú zápalné plyny 

- roztoky, obsahujúce dusičnan amónny podľa 

- zápalné pevné látky skladovacie 

 

- stlačené, skvapalnené alebo pod tlakom rozpustené plyny 

 

Látky nesmie byť skladované s látkami, s ktorými môžu vzniknúť chemické reakcie. 

 

Dodatočné pokyny o podmienkach skladovania 

Skladujte pri teplote nie nižšej ako 0 oC a nie vyššia + 30oC, chráňte pred priamym slnkom a skladujte na dobre 

vetranom mieste. 

 

 

 

 

 

8.1 Kontrolné parametre 

 

 

Riziko poškodenia plodu nevzniká pri dodržaní hodnoty MAK a BAT. 

 

 

8.2 Zamedzenie a kontrola expozície 

 

Ochranné a hygienické prostriedky 

Odstráňte z dosahu potravín, nápojov a krmív. 

8. Zamedzenie a kontrola expozície / ochranné pomôcky 
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Kontaminovaný, postriekaný odev Ihneď vymeňte. Preventívne chráňte pokožku. Na konci práce a pred 

prestávkou si umyte ruky a tvár. 

Nevdychujte pary / prach. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. 

Zaistite nútené vetranie pracoviska podľa vyhlášky 361/2007. 

Technickými a oragnizačními opatreniami je potrebné dosiahnuť takého stavu, aby nebola prekročená najvyššia 

prípustná koncentrácia látky v pracovnom ovzduší. 

 

Ochrana pri vdýchnutí 

Ochrana dýchacích ciest sa používa v nedostatočne vetraných priestoroch 

 

Ochrana rúk 

Používajte ochranné rukavice. Materiál rukavice musia byť dostatočne odolný používané látce.Před použitím 

vyskúšať tesnosť. Chráňte pokožku. Natiahnuté rukavice pred odobratím očistite a potom ich uložte na dobre 

vetrané miesto. 

Úplne nevhodné sú rukavice z látky alebo kože. 

Nasledujúce údaje platia pre roztok chlórnanu sodného (13% aktívny chlór) 

Vhodné sú rukavice z týchto materiálov 

(Doba pretrhnutie ≥ 8 hod): 

prírodný kaučuk / prírodný latex - NR (0,5 mm) 

(Používajte rukavice bez prášku a bez alergénov) 

polychloroprén - CR (0,5 mm) 

nitrilkaučuk / nitrillatex - NBR (0,35 mm) 

butylkaučuk - Butyl (0,5 mm) Fluórový kaučuk - FKM (0,4 mm) 

polyvinylchlorid - PVC (0,5 mm) 

Časové údaje sú smerné hodnoty z meraní pri 22 oC a trvalom kontakte. Zvýšené teploty zahriatím látok, tela 

atď. A zmenšenie hrúbky vrstvy roztiahnutím môžu viesť k zníženiu času pretrhnutiu. Pri cca. 1,5-krát vyššie / 

menšej hrúbke sa zdvojnásobí / na polovicu zníži príslušná doba pretrhnutiu. Údaje platia len pre čistú látku. Pre 

zmesi je považujte len za orientačné hodnoty. 

Je nutná preventívna ochrana pokožky. Potrite si ruky pred začiatkom práce a pred prestávkou ochranné krémy 

nerozpustné vo vode a starostlivo ich votrite do pokožky. Pred prestávkou a po skončení práce je nutné si ruky 

umyť vodou a mydlom. Po umytí si ruky natrite prostred na ochranu rúk obsahujúce tuk. 

 

Ochrana očí 

Je nutné používať dostatočnú ochranu očí. Noste ochranné okuliare. 

Ak nie je ohrozené len oko, ale celú tvár, používajte ochranný kryt. Ak sa môžu tvoriť plyny alebo aerosóly 

poškodzujúce oči, potom je najlepšie použiť úplný tvárový kryt. Ochranné okuliare / ochranný kryt. 

 

Ochrana tela 

Zamedzenie a kontrola ochrany životného prostredia 

Je potrebné dodržiavať pracovnú hygienické a zákonné predpisy. 

 

 

 

 

 

9..1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

všeobecné údaje 

 

Skupenstvo: kvapalina 

Farba: bezfarebná 

Zápach: charakteristický po alkohole 

Hodnota pH: 6-7,5 

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 
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Zmeny stavu: 

 

Taviace teplota: nie je k dispozícii 

Bod varu: nie je k dispozícii 

Bod rozkladu: nie je k dispozícii 

Bod vzplanutia: 22 ° C 

Spodná hodnota výbuchu: 0,6obj. % 

Dobrí hodnota výbuchu: nie je k dispozícii 

Hustota (pri 20 oC) asi 0,85 g / cm3 

Rozpustnosť v ďalších kvapalinách: voda (20 oC): rozpustný 

Horľavosť: horľavý 

Ďalšie údaje: 

Teplota zapálenia: nie je k dispozícii 

 

 

 

 

 

10.1 Reaktivita 

neuvcedeno 

 

10.2 Chemická stabilita 

 

Stabilní 

 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

 

Nebezpečné rozkladné produkty 

Nebezpečné reakce: při teplotě nad 50°C nebezpečí výbuchu 

Dodatečné pokyny 

 

 

 

 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

Toxikologické skúšky 

Akútna toxicita: LD 50 oral: Potkan> 5g / kg 

Hlavný spôsob účinku: 

Akútne: neuvedené 

Ďalšie inštrukcie k skúškam 

Údaje k toxikológii sa vzťahujú na čistý výrobok. 

 

Všeobecné poznámky 

            LD50 orálne: LD 50 oral: Potkan> 5g / kg 

Vdýchnutie môže spôsobiť narkotické účinky. 

 

 

 

 

 

12.1 Toxicita 

10. Stabilita a reaktivita 

11.Toxikologické údaje 

12. Údaje o ochrane životného prostredia 
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Má toxický účinok na vodné organizmy vplyvom EDTA. 

Od pH 9 má toxický účinok na ryby .. 

LC vodné organizmy: 0,6 mg / ltr / 96h 

DOC removal:> 62% 

12.2 Stálosť a odbúrateľnosť 

. 

Iné škodlivé účinky 

          12.3 Bioakumulačný potenciál 

          údaje nie sú k dispozícii 

12.4.Mobilita v pôde 

          údaje nie sú k dispozícii 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

          Výrobok nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB. 

12.6 Iné nepriaznivé účitnky 

Nesmie sa dostať do vôd, odpadových vôd alebo pôdy! Nesmie sa dostať neriedený príp. 

nezneutralizovaný odpadovou vodou príp. do odvodných stôk. 

 

 

 

 

odporúčania 

Nepotrebné zvyšky sú nebezpečným odpadom. Za dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov previesť 

látku do nepriepustného označeného obalu, následne odovzdať na likvidáciu buď vo zberu nebezpečných 

odpadov, alebo odovzdať oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch, alebo možno odpad tiež prepraviť 

späť k 

výrobcovia na prepracovanie, alebo uložiť na povolenej skládke chemických odpadov. Prázdne 

nevyčistené obaly 

sú nebezpečným odpadom. Priemyselné obaly odovzdať na likvidáciu špecializovanej firme. Obal 

vyprázdnený a vypláchnutý možno likvidovať ako ostatný plast v prípade odstránenia etikiet - žltá 

popolnice. 

Ďalšie údaje: likvidácia musia prebiehať v súlade so zákonom a súvisiacimi predpismi v platnom znení. 

Pri úniku zrieďte vodou. Neutralizujte siričitanom sodným, metadvojsiričitanu sodným alebo sírnatanu 

sodným. 

Tento prípravok je možné pri dodržaní predpísanej pracovnej koncentrácie roztoku a po štandardnom 

zriedení odpadového sanitačného roztoku v pomere aspoň 1:10 vypustiť do kanalizácie, bez atakuje 

prvokové kmene, ktoré sú používané v biofiltra 

 

 

 

 

 

Pozemní doprava (ADR/RID) 

Číslo UN :  1987  

ADR/RID třída: 3 

Klasifikační kód:  

Kemlerovo číslo: 33 

Výstražná nálepka: 8 

ADR/RID obalová skupina: II 

Omezené množství (LQ):  

 

 

Kod omezení vjezdu do tunelu: E 

13.Pokyny pre likvidaciu 

14. Údaje pre dopravu 
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Bezpečnostní značka:   

 

Označení výrobku  F Hořlavý    

UN 1987 Alkoholy, J.N. 

 

 

 

 

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

prostredia 

Nariadenie REACH: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, 

autorizácii a obmedzovaní chemických látok v znení neskorších predpisov. 

Nariadenie CLP: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a 

balení látok a zmesí v znení neskorších predpisov 

Smernica DSD / DPD: Smernica 67/548 / EHS a Smernica 1999/45 / ES 

Národné predpisy o ochrane osôb a životného prostredia 

Zákon  O chemických látkach a prípravkoch ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

OCHRANA OSÔB 

 Zákonník práce  

 zákon o ochrane verejného zdravia –  

  Nariadenie vlády , ktorým sa stanovujú hygienické limity pre chemické, fyzikálne a biologické parametre 

obytných obytných priestorov určitých budov a pracovísk. 

 Nariadenie vlády  ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: 

 zákon O prevencii závažných havárií spôsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými prípravkami, v znení neskorších predpisov 

 zákon O ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov 

 zákon O odpadoch v znení neskorších predpisov 

 zákon O vodách v znení neskorších predpisov 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Pre tento produkt nebolo vykonané žiadne posúdenie chemickej bezpečnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Plné znenie H- a P- viet k oddielom 2 a 3 

 

H vety: 

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí 

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty 

 

P vety: 

P210 Chrante pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. 

zákaz fajčenia 

P233 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú 

P240 Uzemnite nádobu a plniace zariadenie 

P241 Používajte elekrtické zariadenie do výbušného prostredia 

15. Údaje k právnym predpisom 

16.iné údaje 
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P242 Používajte iba neiskriace prístroje 

P243 Proverďte preventivnín opatrenia proti statickým výbojom 

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky 

P280 Používajte ochranné rukavice, okuliare a odev 

P303 + P361 + P353 Pri styku s pokožkou: všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. 

Opláchnite kožu vodou 

 

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte 

kontaktné šošovky, ak sú nasadeným pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní 

P337 + P313 pretrvávala podráždenie očí: Vyhladejte lekársku pomoc. 

P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste 

P 501 zneškodníte zvyšok obsahu alebo nádobu podľa bodu 13 

 

Ďalšie údaje 

Tieto informácie sa vzťahujú len na vyššie uvedený výrobok a neplatí, ak sa použije s iným produktom 

alebo ľubovoľným postupom. Tieto informácie zodpovedajú nášmu dnešnému stupňu poznania a boli 

spracované s najlepším svedomím, ale bez záruky. Zostáva na užívateľovi, aby sa presvedčil, či sú 

informácie úplné a výrobok je vhodný pre jeho zvláštny účel použitia. 

 

 

(Údaje o nebezpečných látkach boli teraz vzaté z posledných platných bezpečnostných listov 

subdodávateľov.)                                                                                                                                                                                                             


