
Karta bezpečnostných údajov 
pre nebezpečné zmesi 

v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/830 
Dátum spracovanie bezpečnostej karty: 14.04.2020. 

 
 

Poznámka: Výrobok je biocídny výrobok pozostávajúci z výrobku (utierky) a zmesi (dezinfekčný impregnátor) 
kvapalina) . Keďže nariadenie REACH nevyžaduje, vyhotovenie bezpečnostnej karty, -ak sme neoznačili že sa 
vzťahuje na produkt DWA 80 Plus- karta sa vzťahuje na zmes. 

 
1.Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
1.1 Identifikátor produktu 
Názov produktu:  DWA 80 PLUS Utierka na dezinfekciu rúk a povrchov 

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa nedoporučujú 

Použitie látky/zmesi: Utierky impregnované dezinfekčným prípavkom, použiteľné v typu produktov 

PT1,PT2,PT2 

Použitie ktoré sa neodporúča: Nepoužívajte na iné ako je uvedené v predpisoch na použitie aby ste predišli 

možným nežiadúcim zdravotným  vedľajším účinkom. 

 

1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: 

Výrobca/Distribútor: Globiz Slovensko , s.r.o.  

Adresa:   Bartóokova 3 , 943 01 Štúrovo 

Telefón:   +421948900 452 

E-mail, internet:  objednavka@globiz.sk, www.globiz.sk 

 

 

1.4 Núdzové telefónne číslo:tel.: 02/5477 4166, fax: 02/5477 4605(Národné toxikologické informačné centrum, 

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie FNsP akad. L. Dérera,Limbová 5, 833 05 Bratislava) 

 

 

2.Identifikácia nebezpečnosti 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi definícia výrobku: 

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:  Produkt impregnovaný nebezpečnou zmesou 
 
Klasifikácia zmesi:   Flam. Sol 2; H228 - Horľavá tuhá látka, kategória 2 
 
 

2.2 Prvky označenia  

Označenie podľa 272/2008 / ES 

 

Výstražné upozornenia:   H228 - Horľavá tuhá látka. 

 

Upozornenie:    POZOR! 

Bezpečnostné upozornenia: P210  Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich 

povrchov. Nefajčite                                                                                                                                       

   

Výstražné piktogramy: 

http://www.globiz.sk/


2.3. Iná nebezpečnosť:   Výrobok neobsahuje zložky PBT a vPvB. 
 

3. Zloženie, informácie o zložkách 

3.1. Látky 

  

3.2. Zmesy 

 
  
%                        Názov:                CAS:              EU :         EU index:               1272/2008                     67/548         Reg:  
80-85%                     ETANOL                  64-17-5            200-578-6     603-002-00-5                Flam. Liq. 2; H225                     F; R11                  N/A  
0,05-0,20%       2-HIDROXI-BIFENIL        90-43-7              201-993-5     604-020-00-6                 Eye Irrit. 2; H319                     Xi; R36/37/38      N/A  
                                                                                                                                                            STOT SE 3; H335                        N; R50  
                                                                                                                                                             Skin Irrit. 2; H315                                                                                                                                                                                                                                                                

H400, Aquatic Acute 1;        

 

  * Označuje minimálne hodnotenie kategórie. 

Úplné znenie vyhlásení H uvedených vyššie nájdete v oddiele 16. 

 

4. Opatrenia prvej pomoci 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

 

Po vdýchnutí: Nie sú potrebné špeciálne opatrenia 

Po kontakte s pokožkou: Odporúčané využitie produktu je dezinfekia kože (ruka) 

Po kontakte s očami: Otvorené oči vypláchnite veľkým množstvom vody. 

Po prehĺtnutí: V dôsledku charakteru produktu (utierky) je expozícia nepravdepodobná 

Osobné ochranné prostriedky pre poskytovateľov prvej pomoci: -  
 
 
 
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
 

Akútne príznaky a účinky:   Pary irutujú oči a dýchacie cesty. Môže mať účinky na žalúdok, obličky,           

pečeň a nervový systém. 

Oneskorené účinky:   Odmastňuje pokožku.Môže mať účinky na dýchacie cesty a nervový 

systém.Môže spôsobiť únavu a bolesti hlavy. 

 

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

Za normálnych okolností nie je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.  

 

 



5: Protipožiarne opatrenia         

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedy: voda, oxid uhličitý, hasiace pena, hasiaci prášok 

Nevhodné hasice prostriedky: Silný prúd vody 

 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Výnimočné nebezpečenstvá: Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. V prípade požiaru môžu vzniknúť 

nebezpečné plyny a pary. 

 

5.3.Rady pre požiarnikov 

Ochranné vybavenie: Nezdržujte sa v nebezpečnej zóne bez vhodného chemického ochranného odevu 

a dýchacieho prístroja. 

 

6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Osobné bezpečnostné opatrenia:  Nevdychujte pary/aerosóly.Zabezpečte vetranie miestnosti. 

Pre núdzových poskytovateľov:  Nezdržujte sa v blízkosti ohňa bez dýchacieho prístroja 

 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zakázané vhodiť do kanalizácie, vôd a pôdy. 

 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu ačistenie 

Rozliaty produkt pozbierajte mechanicky a zlikvidujte. 

 

6.4. Odkaz na iné oddiely Informácie o osobných ochranných prostriedkoch 

 Odkaz na iné oddiely: Viď oddiel 13. a 8. 

 

7. Manipulácia a skladovanie 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 



Pokyny pre manipuláciu:  Pracujte v dobre vetranej miestnosti. Pri priemyselnom použití 

používajte vhodné ochranné prostriedky. Pri použití podľa predpisov 

nie je potrebné nosenie ochranného odevu. 

Protipožiarne predpisy: Držte mimo dosahu zdroja tepla, horúcich povrchov, iskier, 

otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. 

 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Pokyny na skladovanie:  Uchovávajte v tesne uzavretých obaloch na suchom mieste,                

chránené pred svetlom,Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia a tepla. 

Teplota skladovania:   max. 30 stupňov celzia 

 

7.3. Špecifické konečné použitie (-ia) 

Špecifické konečné použitie (-ia):  Oddiel 1.2. Neočakáva sa žiadna konkrétna aplikácia okrem 

tých, ktoré sú uvedené v bode 1 

 

8 Kontroly expozície / osobná ochrana 

8.1. Kontrolné parametre 

Limity pracovnej expozície, ak sú k dispozícii v čase prípravy tohto údajového listu 5/2020. (II. 6.)  ITM 

Názov CAS AK hodnota mg/ m3 CK hodnota mg/ 
m3 

Charakteristika Odkaz AK skupina 

Etil-
alkohol 

64-17-5 1900 3800 - - N 

 

AK hodnota povolená  priemerná koncetrácia 

CK hodnota povolená maximálna koncetrácia 

CAS číslo Chemical Abstracts Service registračné číslo 
používané na identifikáciu chemických látok 

 

 Korekčné skupiny ÁK Metóda výpočtu korekčného 
faktora 

N. Dráždivé látky, jednoduché sýtené plyny, mierne 
poškodenie zdravia účinné látky. 

 

Korekcia nie je potrebná 

 

8.2. Kontroly expozície 

Prioritu majú technické opatrenia na podporu bezpečnej práce 
proti použitiu osobných ochranných prostriedkov. Znečistený odev okamžite vyzlečte. 
V prípade kontaktu s pokožkou použite ochranný krém po umytí. Po práci s produktom si umyte ruky a tvár. 



Osobné ochranné prostriedky: Pri používaní podľa predpisov nie je potrebný ochranný odev. Pri 

priemyselných úkonoch (napr. výroba) je potrebné nosenie rukavíc 

a ochranných okuliarov/ochranného štítu 

Ochrana očí a tváre: Uzavrené ochranné okuliare chrániace pred striekaním. 

Ochrana rúk: Je potrebné nosenie rukavíc. Odporúčaný typ pre všeobecné práce: 
nitrilová guma (0.11 mm hrubý, čas prieniku> 480 minút). Na 
zvláštne použitie je vhodné: a poraďte sa s výrobcom. 

 

 

Ochrana dýchacích ciest: V prípade vzniknutia pár a aerosólov je potrebná. V prípade menšej 

koncentrácie je potrebná maska s označením „A”. 

 

9. Fyzikálne achemické vlastnosti 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vonkajšia charakteristika:  Biela utierka namočená do dezinfekčnej tekutiny. Tekutina                

je bezfarebná. 

Zápach:   Zápach alkoholu 

Prahová hodnota zápachu:   Nie je známa 

Teplota topenia / teplota tuhnutia [° C]:   Neuplatňuje sa. 

Teplota varu [° C]:  Neuplatňuje sa 

Teplota rozkladu [° C]:  Nie je známa 

Hustota:  Neuplatňuje sa 

pH:  Neutrálne 

Viskozita:  Neuplatňuje sa 

Hustota pár:  1,20-1,25 g/cm3. 

Rozpustnosť:  Neuplatňuje sa 

Rozdeľovací koeficient  

n-oktanol / voda log P (o / v):  Nie je známe 

Bod vzplanutia [° C]:  < 23 °C. (Etanol: 12 °C.) 

Tlak pár(na 20 °C):    Neuplatňuje sa 
Teplota vznietenia [° C]:  Neuplatňuje sa 

Limity výbuchu [v / v%]:  3,5-15 tf% (etanol). 

Relatívna rýchlosť odparovania (ButAc = 1): Nie je informácia 

Horľavosť:  Horľavá tuhá látka 

Výbušné vlastnosti:  Nie je výbušná 

Oxidačné vlastnosti:  Nie je to oxidačné činidlo. 

 

 

10. Stabilita a reaktivita 

 

10.1. Reaktivita:   Prudko reaguje s oxidačnými a redukčnými činidlami. 

10.2. Chemická stabilita:  Za normálnych podmienok je látka stabilná. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:  Môže spôsobiť požiar alebo výbuch so silnými oxidantmi,      

alkalickými kovmi a kovmi zeme 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:  Silný tepelný účinok 



10.5 Nekompatibilné látky:  Alkalické oxidy, oxidačné činidlá a redukčné činidlá 

10.6. Nebezpečné látky rozkladu:  V prípade ohňa: oxid uhličitý, oxid uhoľnatý 

 

 

11. Toxikologické informácie 

Na samostatný produkt nie sú k dispozícii údaje o toxicite, pokusy na zvieratách neboli vykonané. Prehltnutie 

väčšieho množstva môže spôsobiť zvracanie, po absorpcii  závrate, 

môže sa objaviť opilosť, závraty, ochrnutie dýchacích ciest. 

 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

a) Akútna toxicita: Podľa údajov ktoré sú k dispozícii a podľa metódy CLP nie je 
zaradená. 

ATE zmes ( cez ústa): 102500 mg/kg 
ATE zmes ( vdýchnutie, pary): 416,67 mg/l 
 
Akútna orálna toxicita:  Požitie nie je potenciálnym spôsobom expozície 
 
Akútna dermálna toxicita:  Dezinfekčný prostriedok na ruky (pokožku) 
 
Akútna inhalačná toxicita:  Nie sú známe 
 
Iritácia kože: Prípravok na dezinfekciu rúk 
 
Poškodenie očí / podráždenie očí:  Mierne podráždenie pri kontakte s očami. 
 
Respiračná alebo kožná senzibilizácia:  Nie sú známe 
 
Mutagenita zárodočných buniek:   Nie je mutagénny na základe dostupných informácií 
 
Kracinogénne účinky:   Neuplatňuje sa 
 
Toxicita pre špecifický cieľový orgán 
- jednorazová expozícia:   Zmes neobsahuje žiadne zložky klasifikované ako škodlivina pre       

špecifický cieľový orgán. (jednorazová expozícia) 
 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán 
- opakovaná expozícia:   Látka nie je klasifikovaná ako látka poškodzujúca špecifické cieľové 

orgány. (opakovaná expozícia). 
 

Aspiračná nebezpečnosť:  Nie sú známe. 
 
Všeobecný popis: Pri správnom zaobchádzaní s výrobkom a jeho správnom používaní 

sa neočakávajú žiadne environmentálne problémy 
 

 

12. Ekologické informácie 

K produktu nie sú k dispozícii ekotoxické údaje, pokusy na zvieratách neboli vykonané. 

 

12.1. Ekologická toxicita 

M-faktory určujúce klasifikáciu: 

2-hydroxi-bifenil:  Pri klasifikácii M akut = 1 

EC50 (Scenedesmus subspicatus 72 h): 
1,35 mg/l.  

 



12.2. Perzistencia a degradovateľnosť.   Etanol sa biologicky jednoducho rozkladá. 
   
12.3. Bioakumulačný potenciál:    Neočakáva sa bioakumulačný potenciál etanolu.  
 
12.4. Mobilita v pôde:    V prostredí sa nenahromaždí, pretože sa dobre rozkladá vo 

vode. 
 

 

12.5. Posúdenie PBT a vPvB   Posúdenie PBT / vPvB nie je k dispozícii, pretože sa nevyžaduje 
alebo nie je k dispozícii hodnotenie chemickej bezpečnosti.  

 
 
 
12.6. Iné nepriaznivé účinky:    Vo veľkej koncetrácii poškodzuje vodné organizmi 
 

 

13. Opatrenie pri zneškodnení 

 

Špecifikácie produktu: Zvyšky látky sa nepovažujú za nebezpečný odpad. 

Požiadavky na balenie: Kontaminovaný (vyprázdnený) obalový materiál by sa mal zneškodniť ako 

produkt. 

 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Predpisy o nakladaní s odpadmi: Odpadové materiály sú klasifikované v súlade s 2008/98 / EC, 2012 CLXXXV. 
Zákon č. 98/2001 Z. z. sa zaobchádza v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Môže byť zničená pomocou 
špecializovanej obchodnej organizácie. 
 

 

14. Informácie o preprave 

Produkt a impregnačná tekutina sú v súlade s prepravnými predpismi (ADR / RID, ADN, IMDG, ICAO / IATA) 
 

  DWA 80 Plus utierky 

14.1. UN číslo 3175 

14.2. OSN prepravný názov 
 

- popis 
- zadanie prepravného dokladu 

TUHÝ MATERIÁL OBSAHUJÚCI HORĽAVÉ KVAPALINY alebo 
ich zmesy ( výrobky alebo odpady), M.N.N. / SOLIDS or 
mixtures of solids (such as preparations 
and wastes) CONTAINING 
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.                                                                     
v ktorých je teplota vzplanutia kvapaliny najviac 60°C 
UN 3175 TUHÝ MATERIÁL OBSAHUJÚCI HORĽAVÉ 
KVAPALINY alebo ich zmesy ( výrobky alebo odpady), 
M.N.N. (etanol roztok), 4.1, 
II, (E) 

14.3. Prepravné triedy nebezpečia 
- klasifikačný kód 
- výstražné štítky 
- prepravná kategória 
- Kód obmedzenia tunela: 
- Čísla znázorňujúce 

nebezpečenstov 

4.1 
F1 
4.1 
2 
E 
40  

14.4. Obalové skupiny: 
- informácie balenia 
- cisternová preprava: 

(PG) II 
P002,PP9-IBC-06-R001-MP11 
AT vozidlo 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie Nie je nebezpečný na životné prostredie a vodné 
organizmi( sladké aj slané) 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre Dodržujme predpisy v karte bezpečnostných údajov. Pred 



užívateľa 
- špeciálne predpisy 
- obmedzené množstvo 
- povolené množstov 

leteckou a lodnou prepravou konzultujte s odborníkom. 
216,274,601-V11-VC1-VC2,AP2 
1 kg 
E2 

14.7. MARPOL II. 
a IBC 

Neuplatňuje sa. 
Hromadná preprava sa neplánuje. 
T3,TP3-BK1-BK2 

Poznámka: V čase písania sa uplatňujú vyššie uvedené prepravné predpisy, ale predpisy sa menia  každé 1-3 roky, od 

vyhotovanie karty bezpečnostných údajov uplynul už rok.Po uplynutí niekoľkých rokov sa odporúča poradiť sa s 

konzultantom zabezpečenia dopravy. 

 

 

15.Regulačné informácie 

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

prostredia: 

Látka nie je uvedená v nariadení 96/82 / ES (SEVESO), vládnom nariadení 123/2009 (VI.12.) (PIC), smernici 

94/33 / ES (zamestnávanie maloletých) alebo 4/2011 (I.14.) Vyhláška VM (emisie znečisťujúce ovzdušie) 

 

15.2. Posúdenie chemickej bezpečnosti: Posúdenie chemickej bezpečnosti sa pre túto látku nevykonalo 

 

16. Iné informácie 

 

H a EUH vety ktoré sa nachádzajú v oddiely 2. a 3. 
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
H228 Horľavá tuhá látka. 
H302 Škodlivý po požití. 
H315 Dráždi kožu. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.. 
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
Skratky: 
Flam. Liq. Flammable Liquid / Horľavá kvapalina a pary 
Flam. Sol. Flammable Solid / Horľavá tuhá látka 
Acute Tox. oral Acute Toxicity oral / Orálna akútna toxicita 
Acute Tox. inhal. Acute Toxicity inhalation / Akútna toxicita po vdýchnutí 
Skin Irrit. Skin Irritation / Podráždenie kože 
Eye Irrit. Eye Irritation / Podráždenie očí 
STOT SE Specific Target Organ Toxicity – Single Exposure / Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová 
expozícia 
Aquatic Acute Akútna pre vodu 
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie 
de navigation intérieure / Európska dohoda o preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných 
komunikáciách 
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
/ Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru 

CLP Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures / Predpisy o klasifikácii, 
označovaní a balení nebezpečných látok a zmesí 
EC / EK European Community / Európske spoločenstvo 
EEA / EGT The European Economic Area / Európsky hospodársky priestor 
EEC / EGK European Economic Community / Európske hospodárske spoločenstvo 
EPC / EPT The European Parliament and the Council / Európsky parlament a rada 
EU European Union / Európska únia 
HU Hungary / Maďarsko 
IATA International Air Transport Association / Medzinárodná asociácia leteckej dopravy 



IBC Intermediate Bulk Container / Veľké baliace zariadenie 
ICAO International Civil Aviation Organization Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo 
IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods / Pravidlá námornej prepravy nebezpečného tovaru 
ITM Minister pre inovácie a technológie 
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution From Ships / Medzinárodný dohovor o 
zabránení znečisťovania z lodí 
PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic / perzistentný, bioakumulatívny, toxický 
PG Packaging Group / obalová skupina 
PT 1  1. typ výrobku: Humánne zdravotníctvo -  V tejto skupine sa nachádzajú biocidné produkty  používané v 
humánnom zdravotníctve,ktoré v prvom rade používajú na dezinfekciu pokožky alebo pokožky hlavy, 
respektíve sa počas používanie dostávajú do kontaktu s pokožkou alebo pokožkou hlavy. 
PT 2  2. typ výrobku: Nie na priame použitie u ľudí alebo zvierat dezinfekčné prostriedky a prostriedky proti 
riasam – Produkty používané na dezinfekciu takého nábytku, zariadení, materiálov, povrchov ktoré nie sú 
v priamom kontakte s potravinami alebo krmivom.Medzi oblasti využitia patria kúpaliská, akváriá, kúpeľné a iné 
vody ; klimatizácie, steny a  podlahy na súkromných a verejných  priemyselných budovách . Produkty používané 
na dezinfekciu vôd ktoré  nie sú určené pre ľudí alebo zvieratá, WC, odpadových vôd, nemocničného odpadu a 
podláh. Prípravky proti riasam na úpravu bazénov, akvárií a iných vôd alebo na regeneračné ošetrenie 
stavebných materiálov.Na použitie dezinfekcie textilu, látky v rúškach, farbách a iných produktoch alebo 
materiáloch. 
PT 4 – 4. typ výrobku: Výrobok na dezinfekciu zariadení ktoré sú v priamom kontakte s povrchmi ktoré sa 
dotýkajú s potravinami alebo krmivom ktoré je určené po použitie ľudí alebo zvierat. Použitie vo výrobkoch 
ktoré sú v priamom kontakte s potravinami. 
RID Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin 
de fer / Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečného tovaru, príloha 1 k dodatku B 
k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru   
Seveso - Smernica o riadení nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok 
UN - United Nations – OSN – Organizácia spojených národov 
VM Minister rozvoja vidieka 
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative / veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne 
Túto kartu bezpečnostných údajov  vyhotovila spoločnosť: Globiz Slovensko s.r.o. (+421948900 

452,objednavka@globiz.sk). 

Vyššie uvedené informácie sú obmedzené podľa našich najlepších vedomostí, nezaručujú vlastnosti produktu a 

nevytvárajú žiadny právny vzťah neslúžia ako základ. Prosím informujte nás , ako ste našli nesprávny údaj. 


