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   Karta bezpečnostných údajov 
(podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) 

 

Dátum vypracovania 

Dátum revízie 

12.05.2020 

 

 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor produktu  

Chemický názov/Synonymá - 

Obchodný názov Dr. Santé Liquid Sanitizer with aloe 

Registračné číslo biocídu bio/1669/D/20/CCHLP 

CAS - 

EINECS - 

ELINCS - 

1.2 Identifikované použitia Dezinfekčný prostriedok na ruky 

Neodporúčané použitia - 
 

1.3 Dodávateľ KBU Elfa Pharm s. r. o. 

Ulica, č. Malinovského 1252/36 

PSČ 915 01 

Obec/Mesto Nové Mesto nad Váhom 

Štát Slovensko 

Telefón +421 911 113 121 

Fax - 

E-mail info@elfapharm.sk  

1.4 Núdzové telefónne číslo Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava 

Tel: + 421 2 5477 4166 

Mobil: +421 911 166 066 

ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikácia zmesi podľa 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a 

Rady (ES) č. 1272/2008 

Flam. Liq. 2      H225 

Eye Irrit. 2        H319 

2.2 Prvky označovania  

výstražný piktogram 

 

výstražné slovo nebezpečenstvo 

výstražné upozornenie H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

bezpečnostné upozornenie P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného 

ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. 

P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 

P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. 

P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ 

starostlivosť. 

obsahuje Účinná látka: etanol 70 g/100g 

2.3 Iná nebezpečnosť neuvedené 
 

 

 
 

mailto:info@elfapharm.sk


Dr. Santé Liquid Sanitizer with aloe                                                                                                     Strana 2 z 6 

 

ODDIEL 3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE  O ZLOŽKÁCH 

3.1. Látky 

Nevzťahuje sa. Produkt je zmesou látok. 

3.2. Zmesi 

Názov etanol glycerol  

Koncentrácia [%] 70 1  

CAS 64-17-5 56-81-5  

EC 200-578-6 200-289-5   

Registračné číslo 01-2119457610-43-

xxxx 
-  

Symbol 

 

-  

H výroky Flam. Liq. 2      H225 

Eye Irrit. 2        H319 

 

-  

Špecifické koncentračné 

limity, M faktory 

Eye Irrit. 2          C ≥ 50 % -  

Výstražné slovo nebezpečenstvo -  

Najvyššie prístupné 

expozičné limity (NPEL) 

NPEL NPEL  

PBT/vPvB nie nie  
 

 

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1 Opis opatrení prvej 

pomoci 

Vdychovanie V prípade vdýchnutia vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch a 

udržujte je v kľude a teple. Pri sťaženom dýchaní vyhľadajte 

lekára. 

Oči Ihneď vyplachujte oči prúdom tečúcej vody, roztvorte viečka (aj 

násilím); ak má postihnutá osoba kontaktné šošovky, ihneď ich 

vyberte. Vyplachujte po dobu niekoľko minút od vnútorného 

kútika k vonkajšiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko. Ak 

podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ 

starostlivosť. 

Pokožka Pokožku umyte vodou a mydlom. Ak podráždenie pokožky 

pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

Požitie NEVYVOLÁVAJTE VRACANIE. Ústa vypláchnite vodou. 

Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

4.2 Najdôležitejšie 

príznaky a účinky, akútne 

aj oneskorené 

Neuvádza sa  

4.3 Údaj o akejkoľvek 

potrebe okamžitej 

lekárskej starostlivosti a 

osobitného ošetrenia 

Pri nevoľnosti alebo pri pracovnom úraze treba privolať lekársku pomoc, 

informovať ju o poskytnutej prvej pomoci a poskytnúť túto kartu bezpečnostných 

údajov. 

ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1 Hasiace prostriedky vhodné Pena odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášok, voda - striekajúci prúd, 

vodná hmla.  

nevhodné Silný prúd vody. 

5.2 Osobitné ohrozenia 

vyplývajúce z látky alebo 

zo zmesi 

Veľmi horľavá zmes. Pri požiari môže dochádzať k vzniku oxidu uhoľnatého a 

uhličitého a ďalších toxických plynov. Vdychovanie nebezpečných rozkladných 

produktov môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia. 

5.3 Rady pre požiarnikov Použite izolačný dýchací prístroj a celotelový ochranný oblek. 

Zabráňte úniku kontaminovaného hasiva do kanalizácie, povrchových a spodných 

vôd. Nádoby vystavené ohňu alebo teplu z ohňa chladiť vodou. Kontaminované 
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hasivo pozbierať a zneškodniť podľa predpisov. 

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ 

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Primerané technické 

zabezpečenie 

Nevdychujte výpary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami. Zabezpečte primerané 

vetranie. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Nefajčiť. Evakuujte miesto ohrozenia, 

dodržujte havarijné postupy, obráťte sa na odborníka. 

Dodržiavajte opatrenia uvedené v bode 7 a 8. 

Individuálne ochranné 

opatrenia, osobné 

ochranné prostriedky 

Ochrana očí/tváre Ochranné okuliare 

Ochrana kože Ochranné rukavice 

Ochrana dýchacích 

ciest 
Ochranný respirátor 

Tepelná nebezpečnosť Neuvádza sa  

6.2 Bezpečnostné 

opatrenia pre životné 

prostredie 

Nesplachujte do povrchových vôd ani do systému sanitárnej kanalizácie. Zabráňte 

vniknutiu do pôdneho podložia. Ak materiál znečistí rieky a jazerá alebo 

kanalizácie, informujte príslušné úrady. 

6.3 Metódy a materiál na 

zabránenie šíreniu 

a vyčistenie 

Zozbierať prostredníctvom absorbčného materiálu na kvapaliny (piesok, štrk, 

absorbčný materiál na kyseliny, univerzálny absorbčný materiál). Znečistený 

sorbent uložiť do vhodnej a uzavretej nádoby na zneškodnenie. Zneškodnite podľa 

predpisov. 

6.4 Odkaz na iné oddiely Informácie o bezpečnej manipulácii pozri v oddiele 7. Informácie o osobnej 

ochrane pozri v oddiele 8. Informácie o zneškodnení pozri v oddiele 13.  
 

ODDIEL 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1 Bezpečnostné 

opatrenia na bezpečné 

zaobchádzanie 

Zabráňte kontaktu s očami a dlhodobému kontaktu s pokožkou. Zabezpečte 

dostatočné vetranie. Produkt používajte iba na miestach, kde neprichádza do styku 

s otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi. Používajte neiskriace nástroje. 

Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie. Urobte preventívne opatrenia 

proti výbojom statickej elektriny. Nefajčite. 

7.2 Podmienky na 

bezpečné skladovanie 

vrátane akejkoľvek 

nekompatibility 

Skladujte v pôvodnej nádobe. Uchovávajte nádobu tesne uzatvorenú na suchom 

a chladnom mieste. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Zabráňte vystaveniu 

slnečnému žiareniu. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 

Pary rozpúšťadiel sú ťažšie ako vzduch a hromadia sa najmä u podlahy, kde 

v zmesi so vzduchom môžu vytvárať výbušnú zmes. 

7.3 Špecifické konečné 

použitie, resp. použitia 

Čistiaci prostriedok. 

ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA 

8.1 Kontrolné parametre  
 

 

Chemická látka CAS NPEL Poznámka 

priemerný krátkodobý 

ppm mg.m
-3 

ppm mg.m
-3 

etanol 64-17-5 500 960 1000 1920 - 

glycerol 56-81-5 - 10 - - - 

 

8.2 Kontroly expozície 

Primerané technické 

zabezpečenie 

Technickými opatreniami minimalizovať možnosti expozície. Zaistiť dostatočné 

vetranie/odsávanie pracoviska. V blízkosti pracoviska sa odporúča zabezpečiť 

zariadenie na výplach očí. Zaistiť, aby s látkou pracovali osoby oboznámené s 

povahou látky, návodom k použitiu a podmienkami ochrany osôb a životného 

prostredia. 

Individuálne ochranné 

opatrenia, ako napríklad 

osobné ochranné 

prostriedky 

Ochrana očí/tváre: Za predpísaných podmienok použitia sa nevyžaduje. 

Ochrana kože: Za predpísaných podmienok použitia sa nevyžaduje. 

Ochrana dýchacích ciest: Za predpísaných podmienok použitia sa nevyžaduje. 
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Kontroly environmentálnej 

expozície 

Nesplachujte do povrchových vôd ani do systému kanalizácie. Zabráňte vniknutiu 

do pôdneho podložia. Ak materiál znečistí rieky a jazerá alebo kanalizácie, 

informujte príslušné úrady. Dodržiavať platné právne predpisy pre ochranu 

životného prostredia (oddiel 15). 
 

ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Fyzikálny stav kvapalina 

Farba jasnožltá 

Zápach po použitom parfume 

Prahová hodnota zápachu nestanovená 

pH 6,3 – 7,6 

Teplota topenia/tuhnutia [°C] nestanovená 

Počiatočná teplota varu a destilačný 

rozsah [°C] 

nestanovená 

Teplota vzplanutia [°C] 12 

Rýchlosť odparovania nestanovená 

Horľavosť nestanovená 

Teplota samovznietenia [°C] nestanovená 

Teplota rozkladu [°C] nestanovená 

Dolný limit výbušnosti nestanovená 

Horný limit výbušnosti nestanovená 

Oxidačné vlastnosti nestanovená 

Výbušné vlastnosti nestanovená 

Tlak pár [hPa] nestanovená 

Hustota pár nestanovená 

Relatívna hustota [g.cm
-3

] 0,83 – 0,9  

Rozpustnosť vo vode [g.l
-1

] neobmedzene rozpustný 

Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l
-1

] nestanovená 

Rozdeľovací koef. n-okt./voda nestanovená 

Viskozita nestanovená   

9.2 Iné informácie neuvedené 

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušnú zmes. 

10.2 Chemická stabilita Stabilný za doporučených podmienok skladovania a používania. 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií Reaguje prudko s: alkalické kovy, anhydrid kyseliny octovej, peroxidy, 

oxid fosforečný, silné oxidanty, kyselina dusičná, dusičnan, chloristany. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba 

vyhnúť 

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného 

ohňa a iných zdrojov zapálenia. 

10.5 Nekompatibilné materiály Plasty, guma, oxidačné činidlá. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Nie sú dostupné žiadne údaje. 

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

 

 

akútna toxicita LD50 

Orálna nestanovená 

Dermálna nestanovená 

Inhalačná nestanovená 
 

poleptanie kože/podráždenie kože nestanovená 
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vážne poškodenie očí/podráždenie 

očí 

podráždenie 

 

respiračná senzibilizácia nestanovená 
 

kožná senzibilizácia nestanovená 
 

mutagenita zárodočných buniek nestanovená 
 

karcinogenita nestanovená 
 

reprodukčná toxicita nestanovená 
 

toxicita pre špecifický cieľový orgán 

(STOT) – jednorazová expozícia 

nestanovená 

 

toxicita pre špecifický cieľový orgán 

(STOT) - opakovaná expozícia 

nestanovená 

 

aspiračná nebezpečnosť nestanovená 
 

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1 Toxicita  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie. 

Etanol (64-17-5): 

Akútna toxicita pre ryby: LC50 = 14,2 mg/l/96 hod. 

Akútna toxicita pre bezstavovce: EC50 = 5012 mg/l/48 hod. 

12.2 Perzistencia a 

degradovateľnosť 

Etanol (64-17-5): 

Biodegradácia: 94%                Metóda: OECD 301 E 

Výsledok: ľahko biodegradovateľná 

12.3 Bioakumulačný potenciál Etanol (64-17-5): 

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: log Pow: -0,31  

Nie je potrebné očakávať žiadnu bioakumuláciu (log Pow<1). 

12.4 Mobilita v pôde Neuvádza sa 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a 

vPvB 

Neuvádza sa 

 

12.6 Iné nepriaznivé účinky Neuvádza sa 
 

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

13.1 Metódy spracovania odpadu 

Zneškodňujte v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov a podľa 

vykonávacích predpisov o zneškodňovaní odpadov. Nepoužitý výrobok a znečistený obal (nebezpečný odpad) 

uložte do označených nádob na zber odpadu a odovzdajte na odstránenie oprávnenej osobe, ktorá má oprávnenie 

na túto činnosť. Prázdne nevyčistené obaly zneškodniť ako samotný produkt.  

Pôvodca odpadu je povinný podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

zaradiť odpad. 

ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

14.1 Číslo OSN UN 1170 

Klasifikačný kód F1 

14.2 Správne expedičné 

označenie OSN 

ETANOL (ETYLALKOHOL), ETANOLOVÝ ROZTOK alebo 

(ETYLALKOHOLOVÝ ROZTOK) 

14.3 Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu 

3 

14.4 Obalová skupina II 

14.5 Nebezpečnosť pre 

životné prostredie 

Informácie nie sú dostupné. 

14.6 Osobitné bezpečnostné 

opatrenia pre užívateľa 

Pozemná preprava -ADR/RID: 

Dopravná kategória (Kód obmedzujúci tunel): 2 (D/E) 
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Obmedzené a vyňaté množstvá (LQ): 1 L, E2 

14.7 Doprava hromadného 

nákladu podľa prílohy II k 

dohovoru MARPOL a 

Kódexu IBC 

Nevzťahuje sa 

ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

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

prostredia 

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

   obmedzovaní  chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení  

   niektorých smerníc 

 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady    

   1907/2006 REACH  

 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 

 - Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008  

  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 

  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 

  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 

  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 

  o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a  

  Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) 

- Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch  

- Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh 

- Nariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým  

  faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 

- Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006):  

- Údaje o NPEL (Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým účinkom 

  v pracovnom ovzduší) zodpovedajú Nariadeniu vlády SR č. 471/2011.  

- Nariadenie vlády 33/2018 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších 

predpisov 

- Zákon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006REACH): žiadne 

Látky zahrnuté v  Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH: 

žiadne 
 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: pre zmes nebolo vykonané 

 
 

ODDIEL 16. INÉ INFORMÁCIE 

Dôvod revízie: - 

Metóda klasifikácie: 

Klasifikácia chemickej zmesi bola vykonaná výrobcom v súlade s kritériami uvedenými v prílohe I Nariadenia 

(ES) č.1272/2008. 

 

Znenie H-výrokov z bodu 3:  
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Flam. Liq. 2         Horľavá kvapalina, kategória 2 

Eye Irrit. 2          Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2 

 


