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ODDIEL 1:  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 

1.1 Identifikátor produktu: SHERON Brzdová kvapalina DOT4 
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

neodporúčajú: Brzdová kvapalina pre automobilový priemysel. Zmes môže byť použitá 
len na účely stanovené v návode na použitie. 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:  
 DF Partner s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby 

Odborov 245/9  
017 01 Považská Bystrica 
IČO: 36121037 
Telefón: +421-42-4260256 
Fax: +421-42-4260257 
Emailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: 
ekotox@ekotox.sk 

1.4 Núdzové telefónne číslo:  
Národné toxikologické informačné centrum 
00421-(0)2-547 741 66 
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách 

   
ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: 
2.1.1 Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 

Eye Irrit. 2, H319 
 STOT RE 2, H373 
2.1.2 Doplňujúce informácie: Pre úplné znenie výstražných upozornení: pozri ODDIEL 16. 
2.2 Prvky označovania:   

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] 
Výstražné piktogramy: 

 
 
Výstražné slovo: Pozor 
Výstražné upozornenia:   
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
Bezpečnostné upozornenia:  
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P260 Nevdychujte pary/aerosólov. 
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P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte 
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov. 
Ďalšie prvky označovania: 
Obsahuje: 2,2´-oxydietanol. 

2.3 Iná nebezpečnosť: Nejedná sa o látku PBT/vPvB podľa kritérií EÚ. 
 
ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
3.1 Látky: Nevzťahuje sa.  
3.2 Zmesi: Zmes obsahuje: 

Názov látky EC/CAS 

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
Obsah 

[%] Trieda nebezpečnosti Kategória 
nebezpečnosti 

Výstražné 
upozornenie 

2 2,2´-oxydietanol 
Reg. č.: 01-2119457857-21 

203-872-2 / 
111-46-6 

Akútna toxicita 
* Toxicita pre špecifický 

cieľový orgán - 
opakovaná expozícia 

Acute. Tox. 4, 
*STOT RE 2 

H302 
*H373 10 - 30 

2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol 
Reg. č.: 01-2119475107-38-xxxx 

205-592-6 / 
143-22-6 Vážne poškodenie očí Eye Dam. 1 H318 10 - 30 

kyselina trihydrogenboritá 
Reg. č.: 01-2119486683-25-0006 

233-139-2 / 
10043-35-3 Reprodukčná toxicita Repr. 1B H360FD 3 - 5 

2 2-(2-metoxyetoxy)etanol 
Reg. č.: 01-2119475100-52-0005 

203-906-6 / 
111-77-3 Reprodukčná toxicita Repr. 2 H361d 1 - 2,99 

1,1'-iminodipropán-2-ol 
Reg. č.: 01-2119475444-34-xxxx 

203-820-9 / 
110-97-4 Podráždenie očí Eye Irrit. 2 H319 1 - 2,99 

2 2-(2-butoxyetoxy)etanol 
Reg. č.: 01-2119475104-44-xxxx 

203-961-6 / 
112-34-5 Podráždenie očí Eye Irrit. 2 H319 0,1 - 1,0 

1 Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. 
2 Látka s expozičným limitom v pracovnom prostredí. 
* Látka samoklasifikovaná výrobcom. 
Pozn.: Plné znenia výstražných upozornení sú uvedené v ODDIELE 16. 
 
ODDIEL 4:  OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
4.1 Opis opatrení prvej pomoci: 

- všeobecné poznámky: Neuvádzajú sa. 
- po vdýchnutí: Prerušte expozíciu, postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch a 
zabezpečte telesný a duševný pokoj. Zabráňte prechladnutiu. Ak pretrvávajú problémy s 
dýchaním, dýchavičnosť alebo iné príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc / zaistite 
lekárske ošetrenie.  
- po kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky 
dokonale utrite suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou a potom umyte pokiaľ 
je to možné vlažnou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite. Ak príznaky 
pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. 
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- po kontakte s očami: Vyberte kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa. Pri 
násilne otvorených viečkach najmenej 15 minút vyplachujte čistou vlažnou tečúcou 
vodou. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal zmesi, etiketu alebo kartu 
bezpečnostných údajov. 
- po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Postihnutého upokojte a umiestnite v teple. Ústa 
vypláchnite vodou (len za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí a nemá kŕče). Dajte 
vypiť veľké množstvo vody. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal zmesi, 
etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Po predĺženom kontakte s 
pokožkou môže spôsobiť začervenanie alebo podráždenie. Dráždi oči, môže sa objaviť 
začervenanie. 

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

 
ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
5.1 Hasiace prostriedky:  

Vhodné hasiace prostriedky: Pena odolná voči alkoholu, oxid uhličitý, prášok, vodná 
hmla. 
Nevhodné hasiace prostriedky: Priamy prúd vody, môže spôsobiť rozšírenie požiaru.  

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:  
V prípade požiaru sa môžu uvoľňovať toxické plyny a výpary. 

5.3 Rady pre požiarnikov:  
Bežné ochranné prostriedky pre hasičov pri hasení chemikálií, izolačný dýchací prístroj a 
ochranný odev.  
 

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:  

Zabráňte vdychovaniu výparov. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.  
 Pre pohotovostný personál: Neuvádza sa. 
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabráňte úniku do pôdy, spodných / 

povrchových vôd a kanalizácie.  
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Zachyťte absorpčným 

materiálom viažucim kvapaliny (napr. piesok, štrk, silikagél, látky viažuce kyseliny, 
univerzálne pojivá). Nasýtený sorbent dajte do vhodných a uzavretých nádob a 
zlikvidujte podľa miestnej legislatívy. 

6.4 Odkaz na iné oddiely: Obsah/nádobu zlikvidujte podľa miestnej legislatívy, viď oddiel 
13. Chráňte sa osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré sú popísané v oddiele 8. 

  
ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Zabráňte vyliatiu produktu. 

Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. 
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7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladujte 
v tesne uzavretých originálnych obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.  

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia: Uvedené v oddiele 1.2. 
 
ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
8.1 Kontrolné parametre: Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 k 

Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v 
zmesi: 

 

Chemická látka CAS 

NPEL 
Poznámka priemerný krátkodobý 

ppm mg.m-3 ppm mg.m

2,2´-oxydietanol 

-3 

111-46-6 10 44 20 90 - 

2-(2-
butoxyetoxy)etanol 112-34-5 10 67,5 15 101,2 - 

2-(2-metoxyetoxy) 
etanol 111-77-3 10 50,1 - - K 

 
Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre chemické faktory je definovaný ako najvyššie prípustná koncentrácia 
chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá 
škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí neodôvodnené obťažovanie, napríklad nepríjemným 
zápachom, a to aj pri opakovanej krátkodobej alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života. NPEL pre 
chemické faktory sú stanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou. 
K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou. 
Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú cez kožu, môžu spôsobovať až smrteľné otravy často bez varovných príznakov 
(napríklad anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach s významným prienikom cez kožu, či už v podobe 
kvapalín, alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. Túto cestu vstupu do organizmu je potrebné 
brať do úvahy pri biologickom monitorovaní. 
Biologické medzné hodnoty (BMH) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 
Z.z., v znení neskorších predpisov, pre látky obsiahnuté v zmesi nie sú stanovené. 
 
Hodnoty DNEL a PNEC: 

 2-(2-butoxyetoxy)etanol (CAS 112-34-5): 
 DNEL: Odvodená úroveň, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 
 Priemyselné použitie, inhalačne, krátkodobo 101,2 mg/m3 

Priemyselné použitie, dermálne, dlhodobo 20 mg/kg/deň 
Priemyselné použitie, inhalačne, dlhodobo 67,5 mg/m3 
Spotrebiteľské použitie, inhalačne, krátkodobo 50,6 mg/m3 
Spotrebiteľské použitie, dermálne, dlhodobo 10 mg/kg/deň 
Spotrebiteľské použitie, inhalačne, dlhodobo 34 mg/m3 
Spotrebiteľské použitie, orálne, dlhodobo 1,25 mg/kg/deň 
PNEC: Odhad koncentrácie, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 
Voda sladká 1 mg/l 
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Voda morská 0,1 mg/l 
Sediment 4 mg/kg 
Pôda 0,4 mg/kg 
 

2,2´-oxydietanol (CAS 111-46-6): 
DNEL: Odvodená úroveň, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 
Spotrebiteľské použitie, dermálne, dlhodobo - systémovo 53 mg/kg/deň 
Spotrebiteľské použitie, inhalačne, dlhodobo - lokálne 12 mg/m3 
Priemyselné použitie, dermálne, dlhodobo - systémovo 106 mg/kg/deň 
Priemyselné použitie, inhalačne, dlhodobo - lokálne 60 mg/m3 
PNEC: Odhad koncentrácie, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 
Voda sladká 10 mg/l 
Voda morská 1 mg/l 
Sediment (sladkovodný) 20,9 mg/kg 
Pôda 1,53 mg/kg 
ČOV 199,5 mg/l 
Občasný únik 10 mg/l 
 
2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]etanol (CAS 143-22-6): 
DNEL: Odvodená úroveň, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 
Priemyselné použitie, dermálne, dlhodobo, systémové účinky 50 mg/kg/deň 
Priemyselné použitie, inhalačne, dlhodobo, systémové účinky 195 mg/m3 
Spotrebiteľské použitie, dermálne, dlhodobo, systémové účinky 25 mg/kg/deň 
Spotrebiteľské použitie, inhalačne, dlhodobo, systémové účinky  117 mg/m3 
Spotrebiteľské použitie, orálne, dlhodobo, systémové účinky 2,5 mg/kg/deň 
PNEC: Odhad koncentrácie, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 
Voda sladká 1,5 mg/l 
Voda morská 0,15 mg/l 
Sediment Voda sladká 5,77 mg/kg 
Sediment Voda morská 0,13 mg/kg 
Pôda 0,45 mg/kg 
ČOV 200 mg/l 
 
2-(2-metoxyetoxy)etanol (CAS: 111-77-3): 
DNEL: Odvodená úroveň, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 
Priemyselné použitie, dermálne, dlhodobo - systémovo 0,53 mg/kg/deň 
Priemyselné použitie, inhalačne, dlhodobo - systémovo 50,1 mg/m3 
Spotrebiteľské použitie, dermálne, dlhodobo - systémovo 0,27 mg/kg/deň 
Spotrebiteľské použitie, inhalačne, dlhodobo - systémovo 25 mg/m3 
Spotrebiteľské použitie, orálne, dlhodobo - systémovo 1,5 mg/kg/deň 
PNEC: Odhad koncentrácie, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 
Voda sladká 12 mg/l 
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Voda morská 1,2 mg/l 
Sediment Sladká voda 44,4 mg/kg 
Sediment Morská voda 4,44 mg/kg 
Pôda 2,44 mg/kg 
ČOV 10 000 mg/l 
Občasný únik 12 mg/l 
 
kyselina trihydrogenboritá (CAS: 10043-35-3) 
DNEL: Odvodená úroveň, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 
Spotrebiteľské použitie, orálne, krátkodobo - systémovo 0,98 mg/kg/deň 
Spotrebiteľské použitie, orálne, dlhodobo - systémovo 0,98 mg/kg/deň 
Priemyselné použitie, inhalačne, dlhodobo - systémovo 8,28 mg/m3 
Spotrebiteľské použitie, inhalačne, dlhodobo - systémovo 4,15 mg/m3 
Priemyselné použitie, dermálne, dlhodobo - systémovo 392 mg/kg/deň 
Spotrebiteľské použitie, dermálne, dlhodobo - systémovo 196 mg/kg/deň 
PNEC: Odhad koncentrácie, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom 
Voda sladká 2,02 mg/l 
Voda morská 2,02 mg/l 
Pôda 5,4 mg/kg 
ČOV 10 mg/l 
Občasný únik 13,7 mg/l 
 

8.2 Kontroly expozície:  
8.2.1   Primerané technické zabezpečenie: Ventilácia, odsávanie prachu pri zdroji. 
8.2.2 Osobné ochranné prostriedky:  

8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: Ochranné okuliare s bočným krytom. 
8.2.2.2 Ochrana kože: V prípade predpokladaného nebezpečenstva kontaktu s 
pokožkou noste vždy chemicky odolné, nepriepustné rukavice zodpovedajúce 
schváleným normám. 
Používajte vhodný ochranný odev na ochranu proti rozstrekovaniu a znečisteniu. 
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pauzou, obedom, po práci si umyte 
ruky teplou vodou a mydlom a pokožku ošetrite vhodnými reparačnými 
prostriedkami. 
8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: Žiadne špecifické odporúčania. V prípade, že je 
ventilácia nedostatočná, noste vhodný dýchací prístroj.  
8.2.2.4 Tepelná nebezpečnosť: Neuvádza sa.  

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície: Kontrolujte emisie z ventilačných a 
výrobných zariadení, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia v súlade s 
požiadavkami právnych predpisov. 
  

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:  
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Vzhľad: Priehľadná až priesvitná kvapalina jantárovej farby.  
Zápach: Žiadny charakteristický.  
Prahová hodnota zápachu: Údaje nie sú k dispozícii.     
pH: (koncentrovaného roztoku) 7,0 - 10,5    
Teplota topenia/tuhnutia: < - 50 °C 
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: > 205 °C (760 mm Hg) 
Teplota vzplanutia: > 90 °C (uzavretý téglik) 
Rýchlosť odparovania: Zanedbateľná. 
Horľavosť (tuhá látka, plyn): Údaje nie sú k dispozícii. 
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: Údaje nie sú k dispozícii. 
Tlak pár: < 2 mbar 
Hustota pár (vzduch = 1): Údaje nie sú k dispozícii. 
Relatívna hustota: 1,01 - 1,07 g/ml (20 °C) 
Rozpustnosť (rozpustnosti):  Miešateľný s vodou a etanolom.  
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: Údaje nie sú k dispozícii. 
Teplota samovznietenia: > 300 °C 
Teplota rozkladu: Údaje nie sú k dispozícii.  
Viskozita: 5 - 10 cSt (20 °C) 
Výbušné vlastnosti: Údaje nie sú k dispozícii.   
Oxidačné vlastnosti: Údaje e nie sú k dispozícii.  

9.2 Iné informácie: Údaje nie sú k dispozícii. 
  
ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA 
10.1 Reaktivita: S týmto produktom nie sú spojené žiadne zvláštne nebezpečenstvá reaktivít.  
10.2 Chemická stabilita: Stabilná pri normálnej okolitej teplote a pri odporúčanom 

používaní.  
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Nepodlieha polymerizácii. 
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Zabráňte nadmernému pôsobeniu vysokých 

teplôt, a tým tvorbe aerosólov a hmly. 
10.5 Nekompatibilné materiály: Silné oxidačné činidlá.   
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: K rozkladu produktu nedochádza, ak sa používa a 

uskladňuje podľa odporúčaných ustanovení. 
 
ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:  
 Látky: Neuvádza sa. 

Zmesi:  
a) akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 

splnené. 
ATE, orálne: 3 771,15 mg/kg 
Inhalačne: Táto cesta expozície je nepravdepodobná z dôvodu nízkeho tlaku 
pár produktu pri normálnej teplote. 
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Dermálne: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie 
kože. 

b) dráždivosť: Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
c) poleptanie/žieravosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 

splnené. 
d) senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 

splnené. 
e) toxicita po opakovanej dávke: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej 

alebo opakovanej expozícii. 
f) karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 

splnené. 
g) mutagenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

  h) reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie 
  splnené. 

 
ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
12.1 Toxicita:  
 Pri produkte sa neočakáva nebezpečnosť pre životné prostredie. Zložky produktu  nie sú 
 klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie. Veľké a časté úniky  produktu však 
 môžu mať nebezpečné dopady na životné prostredie. 
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Údaje nie sú k dispozícii.  
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: Údaje nie sú k dispozícii. 
12.6 Iné nepriaznivé účinky: Údaje nie sú k dispozícii. 
 
ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
13.1 Metódy spracovania odpadu: Zneškodňujte v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.  
 Pri nakladaní s odpadom, by sa mali brať do úvahy bezpečnostné opatrenia týkajúce sa 

manipulácie s produktom. Užívateľ si musí byť vedomý, že kategória odpadu tohto 
produktu môže byť ovplyvnená podmienkami použitia. Odpadový materiál, akýkoľvek 
použitý adsorbent a nádoby je vhodné spaľovať v schválenom zariadení. 

 
 ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE 
14.1 Číslo OSN: Produkt nie je nebezpečnou vecou pre prepravu. 
14.2  Správne expedičné označenie OSN: Informácie nie sú k dispozícii. 
14.3  Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: Informácie nie sú k dispozícii. 
14.4  Obalová skupina: Informácie nie sú k dispozícii. 
14.5  Nebezpečnosť pre životné prostredie: Informácie nie sú k dispozícii. 
14.6  Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Informácie nie sú k dispozícii. 
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14.7  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a 
Kódexu IBC: Informácie nie sú k dispozícii. 

 
ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 
zdravia a životného prostredia: Na látky obsiahnuté v zmesi sa nevzťahuje povinnosť 
autorizácie podľa hlavy VII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.  
Na látku "2-(2-butoxyetoxy)etanol (DEGBE) ES č. 203-961-6/CAS č. 112-34-5" sa vzťahujú 
obmedzenia:  
1. Nesmie sa po prvýkrát uviesť na trh po 27. júni 2010 s určením pre širokú verejnosť ako 
zložka farieb nanášaných rozprašovaním alebo čistiacich prostriedkoch nanášaných 
rozprašovaním z aerosólových rozprašovačov v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 
3 % hmotnosti. 
2. Farby nanášané rozprašovaním a čistiace prostriedky nanášané rozprašovaním 
z aerosólových rozprašovačov, ktoré obsahujú DEGBE a ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa 
nesmú uviesť na trh s určením pre širokú verejnosť po 27. decembri 2010. 
3. Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa klasifikácie, balenia 
a označovania látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby boli všetky 
farby, okrem farieb nanášaných rozprašovaním obsahujúcich DEGBE, v koncentráciách 
rovnajúcich sa alebo vyšších ako 3 % hmotnosti, ktoré sú uvedené na trh s určením pre širokú 
verejnosť, po 27. decembri 2010 viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené takto: 
„Nepoužívajte v nástrojoch na rozprašovanie farieb.“ a na látku "2-(2-metoxyetoxy)etanol 
(DEGME) (ES č. 203-906-6 / CAS č. 111-77-3)" sa vzťahujú obmedzenia: "Nesmie sa uviesť na 
trh po 27. júni 2010 s určením pre širokú verejnosť ako zložka farieb, odstraňovačov náterov, 
čistiacich prostriedkov, samoleštiacich emulzií a tmelov na podlahy v koncentráciách 
rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti." podľa hlavy VIII Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Nebolo vykonané. 
  
ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE 
Úplný text viet označených písmenom H, ktoré sú uvedené v oddieloch 2 a 3: 
H302 Škodlivý po požití. 
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa. 
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. 
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
Odporúčania na odbornú prípravu: Pracovníci musia byť poučení o rizikách pri manipulácii 
a o požiadavkách na ochranu zdravia a životného prostredia. 
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Látka/zmes by nemala byť použitá pre 
žiadny iný účel než pre ktorý je určená (viď. oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia 
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látky/zmesi sa nachádzajú mimo kontrolu dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby 
prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. 
Účel karty bezpečnostných údajov:  Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť 
užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku 
a s ochranou životného prostredia. 
Zdroje kľúčových dát: Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá 
požiadavkám Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Karta 
bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií o zmesi a kariet bezpečnostných 
údajov zložiek zmesi poskytnutých spoločnosťou DF Partner s r.o. 
Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 
1272/2008 [CLP]: Pri klasifikácii zmesi ako Acute. Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; STOT RE 
2, H373 bola použitá metóda výpočtu.  
Zmeny pri revízii: 19.06.2015: zmena receptúry + zmeny a doplnenie údajov v oddieloch 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 13, 15 a 16. 
Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov: 
ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 
DNEL (Derived No Effect Level) - odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom 
EC0 - účinná koncentrácia, ktorá spôsobuje 0 % zmien v odozve  
EC50 - účinná koncentrácia látky, ktorá spôsobuje 50 % zmien v odozve 
Eye Dam. - vážne poškodenie očí 
Eye Irrit. - podráždenie očí 
ICAO/IATA - Medzinárodný predpis o vzdušnej preprave nebezpečných vecí  
IMDG - Medzinárodný predpis o námornej preprave nebezpečného tovaru 
LC50 - smrteľná koncentrácia pre 50% testovanej populácie 
LD50 - smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka) 
NPEL - najvyššie prípustný expozičný limit  
PNEC (Predicted No Effect Concentration) - predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza 
k žiadnym účinkom 
PBT - perzistentné, bioakumulatívne, toxické látky 
RID - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru 
Skin Irrit. - dráždivosť kože 
vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky 
STOT RE - toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia 
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