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Dow Europe GmbH vás vyzýva a predpokladá, že si prečítate a pochopíte celú KBÚ, pretože tento 
dokument obsahuje dôležité informácie. Očakávame, že budete dodržiavať opatrenia uvedené v tomto 
dokumente, pokiaľ vaše podmienky používania nebudú vyžadovať iné vhodné spôsoby  

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

Identifikácia prípravku. 
CISCIC NOVAPUR NA PU PENY 

 
 
Použitie prípravku  
Čistiaci prostriedok.   
 
IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI 
Dow Europe GmbH 
Bachtobelstrasse 3 
8810  Horgen 
Switzerland 
 
  Informačná linka pre zákazníkov: +31 115 67 2626 
 SDSQuestion@dow.com  
S otázkami v súvislosti s touto KBÚ sa obráťte na: SDSQuestion@dow.com 
 
NÚDZOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO
24-hodinový núdzový kontakt: 00 41 447 28 2820 
Kontaktujte núdzovú službu na čísle: +421 905585938 
NÚDZOVÉ TELEFÓNNE CÍSLO SLOVENSKO: Toxikologické informačné centrum, Klinika 
pracovného lekárstva a toxikológie, Tel.: +421-254774166, Fax: +421-2547746 05:  
 

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 

 
Chemický prípravok (látka) je podľa zákona č.163/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov, 
klasifikovaný ako nebezpečný.  
  
Mimoriadne horlavý. 
Dráždi oči. 
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karta bezpečnostných údajov 
Dow Europe GmbH 

 

3. Informácie o zložení 
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Názov látky Koncentrácia Klasifikácia Číslo CAS Číslo EC 
propán-2-ol; 
izopropylalkohol; 
izopropanol 

>= 20,0 - <= 30,0 % F: R11; Xi: R36; R67 67-63-0 200-661-7 

acetón; propán-2-ón; 
propanón 

>= 40,0 - <= 50,0 % F: R11; Xi: R36; R66; 
R67 

67-64-1 200-662-2 

izobután >= 10,0 - <= 20,0 % F+: R12 75-28-5 200-857-2 
propán >= 1,0 - <= 10,0 % F+: R12 74-98-6 200-827-9 
 Úplný text R-viet pozrite v časti 16. 

4. Postupy prvej pomoci 

 
Pri kontakte s očami: Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich 
vyberte a ešte aspoň 15 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, 
podľa možnosti s oftalmológom.  Malo by byť bezprostredne k dispozícii vhodné núdzové zariadenie 
na výplach očí.   
Pri kontakte s pokožkou: Umyte pokožku veľkým množstvom vody.   
Pri nadýchaní: Premiestnite osobu na čerstvý vzduch. Ak nedýcha, poskytnite umelé dýchanie. Ak je 
dýchanie ťažké, kvalifikovaný personál by mal postihnutému podať kyslík. Zavolajte k postihnutému 
lekára, alebo ho dopravte do zdravotníckeho zariadenia.   
Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie. Privolajte okamžite lekára a/alebo vozidlo záchrannej služby.   
Správa pre lekára: Udržiavajte adekvátnu ventiláciu a okysličovanie pacienta.  Ak boli požité 
podstatné množstvá a pacient vykazuje známky otravy, môže byť vhodná hemodialýza.  Zvážte 
hemodialýzu u pacientov s pretrvávajúcou hypotenziou alebo kómou nereagujúcich na štandardnú 
terapiu (hladiny izopropanolu > 400 - 500 mg/dl). (Goldfrank 1998, King a kol., 1970).  Ak sa vykonáva 
výplach, navrhnite kontrolu priedušnice a/alebo pažeráka. Pri úvahách o výplachu žalúdka musí byť 
zvážené nebezpečenstvo pľúcnej ašpirácie vzhľadom na jedovatosť.  O vyvolaní/nevyvolaní zvracania 
musí rozhodnúť lekár.  Kontakt s látkou môže zvýšiť "dráždivosť myokardu". Nepodávajte 
sympatomimetické lieky ako je  epinefrín, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné.  Nie je známy žiadny 
špecifický protijed.  Liečba po expozícii by mala byť zameraná na kontrolu symptómov a klinického 
stavu pacienta.   
Zdravotné stavy zhoršované expozíciou: Kontakt s pokožkou môže zhoršiť existujúcu dermatitídu   
Havarijná osobná ochrana: Poskytovatelia prvej pomoci by mali venovať pozornosť sebaochrane 
a používať odporúčané ochranné odevy (chemicky odolné rukavice, ochranu proti striekaniu)  Ak 
existuje možnosť expozície, pozrite konkrétne osobné ochranné pomôcky v č   
 

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

 
Vhodné hasiace prostriedky: Vodnú hmlu alebo jemný spray.  Hasiaci prášok.  Hasiace prístroje na 
báze oxidu uhličitého.  Penu.  Nepoužívajte priamy prúd vody.  Priamy prúd vody nemusí byť pri 
hasení požiaru účinný.  Uprednostňujú sa peny odolné voči alkoholu (typu ATC). Viacúčelové 
syntetické peny (vrátane AFFF) alebo proteínové peny môžu fungovať, ale budú menej účinné.   
Protipožiarne postupy: Držte ľudí mimo dosahu. Izolujte oblasť zasiahnutú požiarom a zabráňte 
prístupu nepovolaných osôb.  Voda nemusí byť pri hasení požiaru účinná.  Na ochladenie nádob 
vystavených ohňu a hasenie ohňa v postihnutom priestore  použite postrek vodou, až kým nie je oheň 
uhasený a nehrozí nebezpečenstvo opätovného vznietenia.  V prípade silnejúceho zvuku z poistného 
odvetrávacieho zariadenia alebo odfarbenia nádoby okamžite evakuujte personál z priestorov.  
Nepoužívajte priamy prúd vody. Oheň sa tým môže rozšíriť.  Odstráňte zdroje vznietenia.  Odstráňte 
nádobu z oblasti požiaru, ak to možno urobiť bez vystavenia sa nebezpečenstvu.  Výstraha # možnosť 
spätného vyšľahnutia plameňa.   
Špeciálne ochranné pomôcky pre hasičov: Používajte pretlakový izolačný dýchací prístroj 
a ochranné protipožiarne odevy (zahŕňajú hasičskú prilbu, kabát, nohavice, čižmy a rukavice).  
Vyhýbajte sa kontaktu s týmto materiálom počas hasenia požiaru. Ak je kontakt pravdepodobný, 
prezlečte sa do úplného požiarnického odevu odolného voči chemikáliám s izolačným dýchacím 
prístrojom. Ak nie je k dispozícii, oblečte sa do úplného odevu odolného voči chemikáliám s izolačným 
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dýchacím prístrojom a haste požiar zo vzdialeného miesta.  Ochranné prostriedky na situácie pri 
čistení po požiari alebo bez požiaru pozrite v relevantných častiach.   
Nezvyčajné nebezpečenstvá požiaru a výbuchu: Obsahuje horľavý hnací plyn. Aerosólové nádoby 
vystavené ohňu môžu prasknúť a zmeniť sa na horiace projektily. Uvoľnenie hnacieho plynu môže 
spôsobiť vytvorenie ohnivej gule.  Horľavé zmesi tohoto výrobku sa môžu ľahko vznietiť, dokonca aj 
statickým výbojom.  Pri laboratórnej teplote sa rýchlo odparuje.   
Nebezpečné spaliny: Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých 
zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku.  Medzi produkty spaľovania patria (okrem iného):  Oxid 
uholnatý.  Oxid uhličitý.   

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

Metódy čistenia: Rozliatu alebo rozsypanú látku podľa možnosti lokalizujte.  Absorbujte do 
materiálov, ako je napríklad:  Špina.  Piesok.  Piliny.  Zhromažďujte do vhodných a dobre označených 
nádob.  Opláchnite miesto vyliatia vodou.  Ak je to možné, na zadusenie alebo potlačenie (ohňa) 
použite penu.  Ďalšie informácie pozrite v časti 13 - Pokyny v súvislosti s likvidáciou.   
Osobné bezpečnostné opatrenia: Izolujte oblasť.  Zabráňte vstupu nepovolaných a nechránených 
osôb do priestorov.  Rozliata látka môže spôsobiť nebezpečenstvo pošmyknutia.  Ďalšie preventívne 
opatrenia pozrite v časti 7 Manipulácia.  Zabráňte vstupu personálu do uzavretých alebo nedostatočne 
vetraných priestorov.  Zdržujte sa na náveternej strane od úniku.  Priestor úniku vyvetrajte.  Pred 
vstupom do priestoru sa musia dodržať postupy na vstup do uzavretých priestorov.  Odstráňte všetky 
zdroje vznietenia v blízkosti rozliatej látky alebo uvoľnených pár, aby ste zabránili požiaru alebo 
výbuchu.  Nebezpečenstvo výbuchu výparov, nevypúšťajte do odpadových kanálov.  Zabráňte 
kontaktu s tekutinou a výparmi.   
Bezpečnostné opatrenia, týkajúce sa životného prostredia: Zabráňte prieniku do pôdy, priekop, 
kanalizácie, vodných tokov a podzemnej vody. Pozrite časť 12 - ekologické informácie.   
 

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 

 
Zaobchádzanie  
Všeobecné zaobchádzanie: Vyhnite sa styku s očami.  Po manipulácii sa dôkladne umyte.  Nádoby 
držte dobre uzavreté.  Táto látka je svojou povahou hygroskopická.  Neprehltávajte.  Používajte len za 
dostatočného vetrania.  Vyhnite sa vdýchnutiu výparov.  V manipulačných a skladovacích priestoroch 
je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom alebo zdrojmi vznietenia.  Obsah pod tlakom.  
Nádobu neprepichujte ani nespaľujte.  V závislosti od typu operácie môže byť potrebné použitie 
neiskrivých alebo nevýbušných zariadení.  Nevstupujte do uzavretých priestorov, ak nie sú adekvátne 
vetrané.  Pozrite časť 8, OPATRENIA NA OBMEDZENIE EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA   
Iné opatrenia: Rozliatie týchto organických látok na horúce vláknité izolácie môže viesť k zníženiu 
teplôt samovznietenia, čo môže spôsobiť samovoľné vznietenie.   
 
Skladovanie  
Chráňte pred atmosférickou vlhkosťou.  Skladujte na suchom mieste.  Zabráňte dlhodobému 
pôsobeniu tepla a vzduchu.   

 

8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

Limitné hodnoty expozície 

Názov látky  Zoznam Typ  Hodnota  
|

 propán-2-ol; 
izopropylalkohol; izopropanol 

ACGIH TWA   200 ppm      

 ACGIH STEL   400 ppm      
 SLK NPHV TWA   500 mg/m3  200 ppm      
 SLK NPHV STROP   1.000 mg/m3      
|
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 acetón; propán-2-ón; 
propanón 

ACGIH TWA   500 ppm   BEI (index biologickej 
expozície)   

 ACGIH STEL   750 ppm   BEI (index biologickej 
expozície)   

 EU IOELV TWA   1.210 mg/m3  500 ppm      
 SLK NPHV Kat. ąpič. 

konc.   
    
I: Lokálne dráždivé látky. 

 SLK NPHV TWA   1.210 mg/m3  500 ppm      
 SLK NPHV STROP   2.420 mg/m3      
|

 izobután ACGIH TWA   1.000 ppm      
 SK CMR TWA   2.400 mg/m3  1.000 ppm      
|

 propán ACGIH TWA   1.000 ppm      
 
 
Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia podĺa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z. 
Notácia BEI v súlade s usmernením pre expozíciu sa vzťahuje na smernú hodnotu na hodnotenie 
výsledkov biologického monitoringu ako indikátora absorpcie látky všetkými cestami expozície. 
 
 
Osobná ochrana 
Ochrana očí/tváre: Používajte ochranné okuliare proti chemikáliám.  Chemické ochranné okuliare by 
mali byť v súlade s EN 166 alebo ekvivalentné.  Ak kontakt s látkou spôsobuje nepríjemné pocity v 
očiach, používajte respirátor s maskou na tvár.   
Ochrana pokožky: Používajte čisté odevy pokrývajúce celé telo.   

Ochrana rúk: Ak je pravdepodobný dlhodobý alebo často opakovaný styk s látkou, používajte 
rukavice chemicky odolné tejto látke.  Používajte chemicky odolné rukavice klasifikované 
podľa normy EN 374: Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom.  Medzi 
príklady vhodných materiálov ochranných rukavíc patria:  Butylkaučuk.  Prírodný kaučuk.  
Neoprén.  Polyetylén.  Etylvinylalkoholový laminát ("EVAL").  Medzi príklady prijateľných 
materiálov ochranných rukavíc patria:  Chlórovaný polyetylén.  Nitrilový/butadiénový kaučuk.  
Polyvinylalkohol.  PVC.  Keď môže dôjsť k dlhotrvajúcemu alebo často opakovanému 
kontaktu, odporúčajú sa rukavice ochrannej triedy 3 alebo vyššej (čas prieniku viac ako 60 
minút podľa EN 374).  UPOZORNENIE: Pri výbere konkrétnych rukavíc na konkrétne použitie 
a trvanie použitia na pracovisku by sa mali brať do úvahy všetky relevantné faktory na 
pracovisku, ako napríklad (ale nielen): Iné chemikálie, s ktorými sa môže manipulovať, fyzické 
požiadavky (ochrana proti porezaniu alebo prepichnutiu, zručnosť, tepelná ochrana), 
potenciálne telesné reakcie na materiály rukavíc, ako aj pokyny a špecifikácie poskytnuté 
dodávateľom rukavíc.   

Ochrana dýchacieho ústrojenstva: V prípade možnosti prekročenia požiadaviek alebo smerníc 
expozičných limitov by sa mala používať respiračná ochrana.  Ak žiadne požiadavky ani smernice 
expozičných limitov neexistujú, používajte schválený respirátor.  V prípade potreby respiračnej 
ochrany používajte schválený pretlakový izolačný dýchací prístroj alebo pretlakový prívod vzduchu so 
samostatným zdrojom vzduchu.  V havarijnej situácií používajte povolený nezávislý pretlakový dýchací 
prístroj.  V uzavretých alebo zle vetraných priestoroch používajte certifikovaný uzavretý dýchací 
prístroj alebo pretlakový rozvod vzduchu s prívodom  z externého uzavretého zdroja.     
Pri požití: Vyhýbajte sa požitiu čo aj len veľmi malých množstiev; na pracovisku nekonzumujte 
a neskladujte jedlo ani tabak; pred fajčením alebo jedením si umyte si ruky a tvár.   
 
Technické kontrolné opatrenia 
Vetranie: Používajte technické opatrenia, aby sa vzdušná koncentrácia udržala pod požiadavkami 
alebo smernicami expozičných limitov.  Ak neexistujú žiadne požiadavky ani usmernenia expozičných 
limitov, používajte len v uzavretých systémoch alebo s lokálnym odsávaním.  Odsávacie systémy by 
mali byť konštruované tak, aby odsávali vzduch preč od zdroja výparov/aerosólov a ľudí pracujúcich 
v tomto priestore.  Letálne koncentrácie môžu existovať v priestoroch s nedostatočným vetraním.   

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

 
Skupenstvo kvapalina 
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Farba bezfarebný 
Zápach: charakteristický 
Prah zápachu  Nie sú k dispozícii žiadne údaje z testov. 
Bod vzplanutia - uzavretý 
téglik 

-20 °C Uzavretý téglik (Acetón) 

Horľavosť (tuhá látka, plyn) neplatí pre kvapaliny     
Medze zápalnosti na 
vzduchu 

Dolný: 1,4 %(V) Dodávateľ     

 Horný: 13 %(V) Dodávateľ     
Teplota samovznietenia > 230 °C Dodávateľ   
Tlak pár 2,500 - 2,900 hPa Dodávateľ       
Teplota varu (760 mm Hg) 56,2 °C Odhad. (Acetón).    
Hustota pár (vzduch = 1) Nie sú k dispozícii žiadne údaje z testov. 
Merná hmotnosť (H2O = 1) 0,74 - 0,76 Dodávateľ       
Teplota tuhnutia Nie sú k dispozícii žiadne údaje z testov. 
Teplota topenia Nie sú k dispozícii žiadne údaje z testov. 
Rozpustnosť vo vode 
(hmotnostné jednotky) 

Čiastočne rozpustné 

pH Nehodí sa. 
Teplota rozkladu Nie sú k dispozícii žiadne údaje z testov. 
Rozdeľovací koeficient, n-
oktanol/voda (log Pow) 

Pre tento výrobok nie sú k dispozícii žiadne údaje. Údaje 
o jednotlivých zložkách pozrite v časti 12. 

Rýchlosť odparovania 
(butylacetát = 1) 

Nie sú k dispozícii žiadne údaje z testov. 

Kinematická viskozita Nie sú k dispozícii žiadne údaje z testov. 
 

10. STABILITA A REAKTIVITA 

 
Stabilita prípravku / nestabilita 
Stabilné za odporúčaných podmienok skladovania. Pozrite časť 7  Skladovanie.   
Podmienky, ktorým je treba sa vyhnúť: Vyhýbajte sa teplotám nad 50 °C.  Zvýšené teploty môžu 
spôsobiť uvoľnenie plynu z nádoby alebo jej prasknutie.  Zabráňte vzniku statických výbojov.   
 
Materiály ktorým sa treba vyhnúť: Vyhnite sa styku s:  Kyselinám.  Zásadám.  Oxidačné činidlá.   
 
Nebezpečná polymerizácia. 
Nenastane.   
 
Tepelný rozklad 
Rozkladné produkty závisia od teploty, prístupu vzduchu a od prítomnosti iných látok.   
 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 
Akútna toxicita 
Pri požití 
Mierna toxicita v prípade požitia.  Náhodné prehltnutie malých množstiev (látky) pri bežnej manipulácii 
by nemalo viesť k poškodeniu. Požitie väčších množstiev však môže spôsobiť vážne poškodenie až 
smrť.  Môže spôsobovať depresiu centrálneho nervového systému.  Môže spôsobiť nevoľnosť alebo 
zvracanie.  Medzi príznaky a symptómy nadmernej expozície môžu patriť:  Začervenanie tváre.  Nízky 
krvný tlak.  Nepravidelný srdcový rytmus.   
Ako produkt.  LD50 jednej dávky pri perorálnom požití nebola stanovená.   
Na základe informácií pre zložky  Izopropylalkohol.  Smrteľná dávka, Človek, dospelý  100 ml 
Nebezpečenstvo vdýchnutia 
Počas požitia alebo zvracania môže dôjsť k vdýchnutiu do pľúc, čo môže spôsobiť poškodenie pľúc 
alebo aj smrť v dôsledku chemickej pneumónie.   
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Kožná 
Pri dlhšom kontakte s pokožkou je nepravdepodobná taká miera vstrebania, ktorá by mala škodlivý 
účinok.   
LD50 pri kontakte s pokožkou nebola stanovená.   
Pri nadýchaní 
Výpary môžu vznikať v koncentráciách, ktorá môžu byť nebezpečné aj pri jednorazovej expozícii.  V 
uzavretých alebo zle vetraných priestoroch sa môžu zhromažďovať výpary, ktoré môžu spôsobiť 
bezvedomie a smrť obmedzením prístupu kyslíka (jednoduchá asfyxia).  Môže spôsobovať depresiu 
centrálneho nervového systému.  Symptómy nadmernej expozície sa môžu prejavovať ako 
anestetické alebo narkotizačné účinky; môžu byť pozorované aj závrate a ospalosť.  Nadmerná 
expozícia by mohla zvyšovať citlivosť k epinefrínu a zvýšiť dráždivosť myokardu (nepravidelné sťahy 
srdca).  U ľudí môžu symptómy zahŕňať:  Nevoľnosť a/alebo zvracanie.  Nadmerná expozícia (400 
ppm) voči izopropanolu môže spôsobiť podráždenie očí, nosa a hrdla. Pri dlhšom trvaní alebo pri 
vyšších hladinách môže nastať nekoordinovanosť, zmätenosť, hypotenzia, hypotermia, cirkulačný 
kolaps, zastavenie dýchania a smrť.   
Ako produkt.  LC50 nie je určená.   
Poškodenie očí/podráždenie očí 
Môže vyvolať silné podráždenie očí.  Môže spôsobiť stredne závažné poškodenia rohovky.  Môže 
spôsobovať bolesť, ktorá nemusí byť úmerná stupňu podráždenia tkanív oka.  Výpary môžu spôsobiť 
podráždenie oka, ktoré postihnutá osoba pociťuje ako nepríjemný pocit a sčervenanie oka.  Výpary 
môžu spôsobiť lakrimáciu (slzenie).   
Poleptanie/podráždenie kože 
V podstate nedráždi pokožku.  Opakovaný kontakt môže spôsobiť vysušenie a odlupovanie pokožky.   
Senzibilizácia 
Pokožka 
Relevantné údaje neboli zistené.   
Respiračné 
  Relevantné údaje neboli zistené.   
Toxicita opakovaných dávok 
Symptómy nadmernej expozície sa môžu prejavovať ako anestetické alebo narkotizačné účinky; môžu 
byť pozorované aj závrate a ospalosť.  Obsahuje zložky, o ktorých sa udáva, že majú účinky na 
nasledujúce orgány u zvierat:  Krv.  Oblička.  Pečeň.  Respiračný trakt.  U laboratórnych zvierat sa 
udával rozvoj kataraktov po dlhodobej opakovanej expozícii pokožky voči acetónu.     
Chronická toxicita a karcinogenita  
Relevantné údaje neboli zistené.   
Vývojová toxicita 
Obsahuje zložky, ktoré boli toxické pre plod u laboratórnych zvierat len pri dávkach toxických pre 
matku.   
Reprodukčná toxicita 
Relevantné údaje neboli zistené.   
Mutagenita - Genetická toxikológia  
Štúdie genetickej toxicity na testovaných komponentoch boli prevažne negatívne.  Štúdie genetickej 
toxicity na zvieratách boli pre testované zložky negatívne.     
 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 
ENVIRONMENTÁLNY OSUD 
Údaje pre komponent:  propán-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol 

Pohyblivosť 
Biokoncentračný potenciál je nízky (hodnota BCF je menšia než 100 alebo log Pow je menšia 
než 3).  Potenciál pre pohyblivosť v pôde je veľmi vysoký (Koc medzi 0 a 50).   
Konštanta podľa Henryho zákona (H): 3,38E-06 - 8,07E-06 atm*m3/mol; 25 °C  Odhad. 
Rozdeľovací koeficient, n-oktanol/voda (log Pow): 0,05  Merané 
Rozdeľovací koeficient, pôdny organický uhlík/voda (Koc): 1,1  Odhad. 
 



Identifikácia prípravku.: CISCIC NOVAPUR NA PU PENY Dátum revízie: 2010/07/16 
 

 Strana 7 z 10 
 

Stálostˇ a odbúrateľnosť 
Materiál je bežne biologicky odbúrateľný. Spĺňa kritériá OECD testu pre dostatočnú biologickú 
odbúrateľnosť.   
Biodegradačné testy OECD:   

Biodegradácia Čas expozície Metóda 
95 % 21 d Test OECD 301E 

 
Údaje pre komponent:  acetón; propán-2-ón; propanón 

Pohyblivosť 
Biokoncentračný potenciál je nízky (hodnota BCF je menšia než 100 alebo log Pow je menšia 
než 3).  Potenciál pre pohyblivosť v pôde je veľmi vysoký (Koc medzi 0 a 50).   
Konštanta podľa Henryho zákona (H): 1,38E-05 atm*m3/mol; 25 °C  Odhad. 
Rozdeľovací koeficient, n-oktanol/voda (log Pow): -0,24  Merané 
Rozdeľovací koeficient, pôdny organický uhlík/voda (Koc): 0,37 - 2,0  Odhad. 
 
Stálostˇ a odbúrateľnosť 
Materiál je bežne biologicky odbúrateľný. Spĺňa kritériá OECD testu pre dostatočnú biologickú 
odbúrateľnosť.   
Biodegradačné testy OECD:   

Biodegradácia Čas expozície Metóda 
91 % 28 d Test OECD 301B 

 
Údaje pre komponent:  izobután 

Pohyblivosť 
Biokoncentračný potenciál je nízky (hodnota BCF je menšia než 100 alebo log Pow je menšia 
než 3).  Potenciál pre pohyblivosť v pôde je veľmi vysoký (Koc medzi 0 a 50).   
Konštanta podľa Henryho zákona (H): 1,19E+00 atm*m3/mol; 25 °C  Merané 
Rozdeľovací koeficient, n-oktanol/voda (log Pow): 2,76  Merané 
Rozdeľovací koeficient, pôdny organický uhlík/voda (Koc): 35  Odhad. 
 
Stálostˇ a odbúrateľnosť 
Za aeróbnych podmienok (za prítomnosti kyslíka) môže dôjsť k biologickému odbúraniu.   
 

Údaje pre komponent:  propán 
Pohyblivosť 
Biokoncentračný potenciál je nízky (hodnota BCF je menšia než 100 alebo log Pow je menšia 
než 3).  Potenciál pre pohyblivosť v pôde je veľmi vysoký (Koc medzi 0 a 50).   
Konštanta podľa Henryho zákona (H): 7,07E-01 atm*m3/mol; 25 °C  Merané 
Rozdeľovací koeficient, n-oktanol/voda (log Pow): 2,36  Merané 
Rozdeľovací koeficient, pôdny organický uhlík/voda (Koc): 24 - 460  Odhad. 
 
Stálostˇ a odbúrateľnosť 
Relevantné údaje neboli zistené.   
 
 

 
EKOTOXICITA 
Údaje pre komponent: propán-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol 

Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné organizmy (LC50/EC50/IC50 vyššia ako 
100 mg/L pre najcitlivejšie druhy).   
 
Akútna a dlhodobá toxicita pre ryby 
LC50, Pimephales promelas, prietok, 96 h: 9.640 - 10.400 mg/l 
Akútna toxicita pre vodné bezstavovce 
EC50, perloočka (Daphnia magna), 48 h, imobilizácia: 7.550 - 13.299 mg/l 
Toxicita pre vodné rastliny 
EC50, riasa Scenedesmus sp., Inhibícia rastu, 72 h: > 1.000 mg/l 
Toxicita pre mikroorganizmy 
EC50; aktivovaný kal: > 1.000 mg/l 

Údaje pre komponent: acetón; propán-2-ón; propanón 
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Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné organizmy (LC50/EC50/IC50 vyššia ako 
100 mg/L pre najcitlivejšie druhy).   
 
Akútna a dlhodobá toxicita pre ryby 
LC50, pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), 96 h: 5.500 - 6.100 mg/l 
Akútna toxicita pre vodné bezstavovce 
EC50, perloočka (Daphnia magna), 48 h, imobilizácia: 6.084 mg/l 
Toxicita pre vodné rastliny 
EC50, morská riasa (Skeletonema costatum), inhibícia rastu biomasy, 5 d: 11.800 - 14.400 
mg/l 

Údaje pre komponent: izobután 

Materiál nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre vodné organizmy.   
 

Údaje pre komponent: propán 

Relevantné údaje neboli zistené.   
 
Akútna a dlhodobá toxicita pre ryby 
LC50, sladkovodné ryby; odhadnuté pomocou amerického programu EPA ECOSAR, 96 h: 17 
mg/l 

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

 
Nelikvidujte vypustením do kanalizácie alebo vodných zdrojov, ani uložením do pôdy.  S týmto 
výrobkom by sa pri likvidácii v nepoužitom a nekontaminovanom stave malo zaobchádzať ako 
s nebezpečným odpadom podľa Smernice ES 91/689/EHS. Spôsoby likvidácie v súlade so všetkými 
národnými zákonmi a miestnymi predpismi a akýmikoľvek obecnými alebo miestnymi nariadeniami 
týkajúcimi sa nebezpečných odpadov. Na použité, kontaminované a zvyškové látky sa môžu 
vyžadovať ďalšie hodnotenia.   
 

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

CESTA A ŽELEZNICA  
Správny expedičný názov: AEROSÓLY, HORĽAVÉ 
Trieda nebezpečenstva: 2.1   Identifikačné č.: UN1950 
 
Klasifikácia: 5F 
Riziko pre životné prostredie: Nie 
 
OCEÁN / MORE 
Správny expedičný názov: AEROSOLS, FLAMMABLE 
Trieda nebezpečenstva: 2.1   Identifikačné č.: UN1950 
Číslo EMS: F-D,S-U  
Látka znečisťujúca moria: Nie 
 
LETECKÁ 
Správny expedičný názov: AEROSOLS, FLAMMABLE 
Trieda nebezpečenstva: 2.1   Identifikačné č.: UN1950Pokyny na balenie pri nákladnej doprave: 
203 
Pokyny na balenie pri osobnej doprave: 203 
Riziko pre životné prostredie: Nie 
 
 
VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ CESTY 
Správny expedičný názov: AEROSÓLY, HORĽAVÉ 
Trieda nebezpečenstva: 2.1   Identifikačné č.: UN1950 
Klasifikácia: 5F 
Riziko pre životné prostredie: Nie 
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15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

 
Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) 
Komponenty tohto produktu sú v inventári EINECS, alebo majú výnimku z požiadaviek inventára. 
 
Klasifikácia EU a informacie uvedené na etikete 
Symbol nebezpečenstva: 
F+ - Mimoriadne horlavý 
Označenie rizika (R-vety): 
R12 - Mimoriadne horlavý. 
R36 - Dráždi oči. 
R66 - Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
R67 - Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 
 
Bezpečné použitie (S-vety): 
S43 - V prípade požiaru použite vodnu hmlu, penu, suchu penu, karbon dioxid. 
S23 - Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. (Vhodné slovo špecifikuje výrobca). 
S24/25 - Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.Uchovávajte mimo dosahu detí. 
S16 - Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. 
S51 - Používajte len na dobre vetranom mieste. 
Obsahuje: propán-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol 

acetón; propán-2-ón; propanón 
 
Nádoba je pod tlakom: chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C. 
Neprepichovať a nehádzať do ohňa, a to ani po spotrebovaní obsahu. 
Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety. 
 
 
 
 
Osobité ustanovenia týkajúce sa ochrany zdravia alebo životného prostredia: Zákon č.163/2001 Z.z. o 
chemických látkach a chemických prípravkoch. Zákon č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí.  Zákon 
č.330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o 
detergentoch. Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách. Zákon 
č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s chemickým faktorom pri práci. 
 

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

R-vety v časti 2 
R11 Veľmi horľavý. 
R12 Mimoriadne horlavý. 
R36 Dráždi oči. 
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 
 
Literatúra o produkte  
Ďalšie informácie o tomto výrobku môžete získať, ak zatelefonujete kontaktnej osobe z odbytu alebo 
služieb zákazníkom.   
 

Revízia  
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Identifikačné číslo 1046464 / 3050 / Dátum vydania 2010/07/16 / Verzia: 1.0 
Najnovšie revízie sú vyznačené hrubými dvojitými čiarami na ľavom okraji v rámci celého dokumentu.  
 
 
Karta bezpečnostných údajov bola 
spracovaná : 
Dow Europe GmbH 
Bachtobelstrasse 3 
8810  Horgen 
Switzerland 
 

Zdroj ďalších informácií: Dow Europe GmbH; 
Representation Office, Záhřebská 23/53, 120 00 Praha 2, 
Tel: +420 221 507 712, Fax: +420 222 510 529 

  
 
  Zdroje kl.účových dát: Výnos MH SR č.2/2002, v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 515/2001 
o podrobnostiach obsahu KBU. Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických 
prípravkoch.   
 
Dow Europe GmbH  vyzýva každého zákazníka alebo príjemcu tejto KBÚ, aby si ju pozorne 
preštudoval a poradil sa podľa potreby s príslušnými odborníkmi, aby sa zoznámil s údajmi 
obsiahnutými v tejto KBÚ a pochopil ich rovnako ako akékoľvek nebezpečenstvá spojené s týmto pro   
Regulačné požiadavky podliehajú zmenám a môžu sa líšiť od oblasti k oblasti. Je povinnosťou 
kupujúceho alebo používateľa zabezpečiť, aby boli jeho činnosti v súlade so všetkými federálnymi, 
štátnymi, provinčnými alebo miestnymi zákonmi. Tu prezentované in   V dôsledku rozšírenia zdrojov 
informácií, napríklad KBÚ špecifických pre jednotlivých výrobcov, nie sme a nemôžeme byť 
zodpovední za KBÚ získané z akéhokoľvek zdroja iného ako od nás.  Ak ste získali KBÚ z iného 
zdroja, alebo ak nemáte istotu, že vaša KBÚ      
 
 


