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Glass Clean 
 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
 
 

Identifikátor produktu:  
GLASS CLEAN  

 
Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: 

Plánované použitie: 
čistič  

 
Podrobnosti o dodávateľovi:  

Henkel Oberflächentechnik GmbH 
40191 Düsseldorf 
DE  
Tel.  +49 (211) 797-0 

 
Distribútor  

Henkel Slovensko spol. s r.o. 
Záhradnícka 91 
82108 Bratislava 
Tel.  +421 2 502 46 111 
Fax +421 2 502 46 405 
ua-productsafety.sk@henkel.com   

 
Núdzové telefónne číslo:  

+421 2 54 774 166 (24h)  Toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie 
 

 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 
 
 

Klasifikácia látky alebo zmesi: 
 

Klasifikácia (CLP):  
Žiadne údaje nie sú k dispozícii.  

 
 

 

Klasifikácia (DPD): 
 

F+ - Mimoriadne horľavý  
 

R12 Mimoriadne horľavý. 
 
 

Prvky označovania (CLP): 
Žiadne údaje nie sú k dispozícii. 
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Prvky označovania (DPD): 
 

F+ - Mimoriadne horľavý           
 

  

         

 

R-vety: 
imoriadne horľavý.  

 
S-vety: 

chovávajte mimo dosahu detí.  

žite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.  

ť zlikvidované ako nebezpečný odpad.  
 

Dodatočné označenie:  
áňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichujte a nespaľujte, a to ani po použití. 

jte 

 
 

Iná nebezpečnosť:  
hnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi 

 
 

 

R12 M

 

S2 U
S23 Nevdychujte aerosóly.  
S46 V prípade požitia, okam
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste.  
S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia by

Tlaková nádoba: Chr
Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Uchováva
mimo dosahu detí.  

 

Rozpúšťadlá obsia
horľavé zmesi. 

 
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

 

Základné zložky zmesi:  
a 

 

 

povrchovo aktívna látk
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Zoznam zložiek podľa nariadenia CLP (ES) č. 1272/2008: 

 
Nebezpečné zložky 

Číslo CAS 
EC číslo 

REACH Reg. 
číslo: 

Obsah Klasifikácia 

 propanol 
67-63-0 

200-661-7 
 

>   2,5- <  10 % Špecifická toxicita cieľového orgánu - 
jednorazovej expozícii 3 

H336 
Horľavé kvapaliny 2 

H225 
Podráždenie očí 2 

H319 
1-Butoxypropán-2-ol 

5131-66-8 
225-878-4 

 
>   2,5- <  10 % Dráždivosť kože 2 

H315 
Podráždenie očí 2 

H319 
Isobutane 
75-28-5 

200-857-2 
 

<=   2,5 % Horľavý plyn 1 
H220 

Plyny pod tlakom 
 

Bután 
106-97-8 

203-448-7 
 

<=   2,5 % Horľavý plyn 1 
H220 

Plyny pod tlakom 
 

Amoniak, vodný roztok 
1336-21-6 

215-647-6 
 

<=   2,5 % Žieravosť kože 1B 
H314 

Akútne nebezpečenstvo pre vodnú zložku 
životného prostredia 1 

H400 
 

V tejto tabuľke sú zobrazené len nebezpečné zložky, pre ktoré je dostupná klasifikácia podľa CLP. 
Úplné znenie H-viet a ďalších skratiek nájdete v oddiele 16 "Ďalšie informácie". 
Látky bez klasifikácie môžu mať expozičné limity v pracovnom prostredí. 

 
 

Zoznam zložiek podľa nariadenia DPD (ES) č. 1999/45:  
 

Nebezpečné zložky 
Číslo CAS 

EC číslo 
REACH Reg. 

číslo: 

Obsah Klasifikácia 

 propanol 
67-63-0 

200-661-7 
 

>   2,5 - <  10  % Xi - Dráždivý;  R36 
F - Veľmi horľavý;  R11 

 R67 
1-Butoxypropán-2-ol 

5131-66-8 
225-878-4 

 
>   2,5 - <  10  % Xi - Dráždivý;  R36/38 

Isobutane 
75-28-5 

200-857-2 
 

<=   2,5  % F+ - Mimoriadne horľavý;  R12 

Bután 
106-97-8 

203-448-7 
 

<=   2,5  % F+ - Mimoriadne horľavý;  R12 

Amoniak, vodný roztok 
1336-21-6 

215-647-6 
 

<=   2,5  % N - Nebezpečný pre životné prostredie;  R50 
C - Žieravý;  R34 

 
Úplné znenie R-viet uvedených formou skratiek nájdete v kap.16 „Ďalšie informácie.“ 
Látky bez klasifikácie môžu mať expozičné limity v pracovnom prostredí. 

 
Prehlásenie o zložení podľa Nariadenia o detergentoch 648/2004/EC  

< 5 %   aniónové povrchovo aktívne látky 
obsahuje   parfumy 
Alergénne aromatické látky 
>=100 ppm:  

 Limonene 
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

 
Opis opatrení prvej pomoci:  

 
 

 
Inhalácia - vdýchnutie: 

Čerstvý vzduch, prívod kyslíka, teplo, vyhľadať odborného lekára.  
 

 

Kontakt s pokožkou: 
Umyte tečúcou vodou a mydlom.  
Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc.  

 

 
Kontakt s očami: 

Ihneď vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody, očné viečko majte pritom otvorené. Konzultujte s lekárom.  
 

 

Ingescia - prehltnutie: 
Vypláchnite ústa. Vypite 1-2 poháre vody.  
Ak sa prejavia nepriaznivé účinky na zdravie, vyhľadajte lekársku pomoc.  

 
 

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: 
Nevyžadujú sa žiadne konkrétne opatrenia.  
 

 
 

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: 
Nevyžadujú sa žiadne konkrétne opatrenia.  

 
 

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 
 

 

 
Hasiace prostriedky: 
Vhodné hasiace prostriedky: 

Vhodné sú všetky bežné hasiace prostriedky. 
 

 
 

Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: 
Aerosólové nádoby ochladzujte prúdom vody. Možné výbušné prasknutie nádob. 

 

 
Rady pre požiarnikov: 

Noste ochranný odev. 
Použiť izolačný dýchací prístroj. 

 
 

 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 

 

 
Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: 

Zabezpečte dostatočné vetranie.  
 

 

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:  
Nevyprázdňujte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.  

 
 

Materiál a metódy na zabránenie šírenia a čistenie:  
Odstráňte s materiálom viažucim kvapalinu (pieskom).  
Nevyprázdňujte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.  
Kontaminovaný materiál zlikvidujte ako odpad podľa oddielu 13.  
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Odkaz na iné oddiely  
Pozrite si odporúčania v oddiele 8.  

 

 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
 
 

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:  
Zabezpečte dobré vetranie/odsávanie na pracovisku.  
Vyhýbajte sa otvorenému ohňu a zápalným zdrojom.  
Urobte opatrenia proti elektrostatickému náboju.  
Používajte prevádzkové prostriedky s ochranou proti explózii.  

 
 

Hygienické opatrenia:  
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.  
Pred prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky.  

 

 
Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:  

Platia predpisy pre skladovanie aerosólov.  
Skladujte na chladnom mieste.  
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.  
Odporúčaná teplota skladovania je od 15°C do 25°C.  

 
 
 

Špecifické konečné použitie(-ia):  
čistič  

 
 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
 
 

Kontrolné parametre:  
Platné pre  

SK 
Nariadenie vlády SR týkajúce sa ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami. 

 
Obsiahnutá látka  ppm  mg/m3 Typ  Kategória  Poznámky  
izopropylalkohol 
67-63-0 

 1.000 Hraničný najvyššie 
prípustný expozičný limit: 

 SLK NPHV  

izopropylalkohol 
67-63-0 

200 500 Priemerný najvyššie 
prípustný expozičný limit 
(NPEL priemerný): 

 SLK NPHV  

izopropylalkohol 
67-63-0 

  Kategória pre výpočet 
píkovej koncentrácie: 

Faktor so systémovými 
účinkami, nastupujúcimi v 2 
rokoch; trvanie expozície: 15 
minút priemerná hodnota; 
frekvencia expozície: 4; 
interval medzi expozíciami: 1 
hodina. 

SLK NPHV  

Izobután 
75-28-5 

1.000 2.400 Priemerný najvyššie 
prípustný expozičný limit 
(NPEL priemerný): 

 SK CMR  

amoniak 
1336-21-6 

 36 Hraničný najvyššie 
prípustný expozičný limit: 

 SLK NPHV  

amoniak 
1336-21-6 

20 14 Priemerný najvyššie 
prípustný expozičný limit 
(NPEL priemerný): 

 SLK NPHV  

AMONIAK, BEZVODÝ 
1336-21-6 

50 36 Expozičný limit 
krátkodobý (STEL): 

Indikatívne ECTLV  

AMONIAK, BEZVODÝ 
1336-21-6 

20 14 Priemerný najvyššie 
prípustný expozičný limit 
(NPEL priemerný): 

Indikatívne ECTLV  
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Kontroly expozície: 
 

 
 

Ochrana rúk:  
Ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (EN 374). Vhodné materiály pre krátkodobý kontakt resp. zasiahnutie 
(odporúčané: minimálny index ochrany 2, zodpovedá > 30 minútam prenikania podľa EN 374): polychloroprén (CR; hrúbka 
vrstvy >= 1 mm) alebo prírodný kaučuk (NR; hrúbka vrstvy >=1 mm)Tieto údaje pochádzajú z literatúry a z informácií 
výrobcov rukavíc alebo sú analogicky odvodené od podobných látok. Je potrebné si uvedomiť, že čas použitia ochrannej 
rukavice proti chemikáliám môže byť v praxi z dôvodu mnohých ovplyvňujúcich činiteľov (napr. teplota) zreteľne kratší ako 
čas prenikania stanovený podľa EN 374. Pri príznakoch opotrebovania je potrebné rukavice vymeniť.  

 
 

Ochrana očí/tváre:  
Ochranné okuliare  

 
 

Ochrana tela:  
Vhodný ochranný odev  

 
 
 

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 
 

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:  
Vzhľad   aerosól 

kvapalný 
bezfarebný 

 

Zápach  charakteristický  
 
 

pH 
(20 °C (68 °F)) 

 10,6 

Tlak pár 
(20 °C (68 °F)) 

 4500 hPa 

Relatívna hustota 
(20 °C (68 °F)) 

 0,96 g/cm3 

Rozpustnosť kvalitatívna 
(Rozp.: voda) 

 rozpustný bez obmedzenia  

 
 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 
 
 

Reaktivita:  
Pri použití v súlade s určením žiadne. 

 
Chemická stabilita: 

Stabilný za odporúčaných podmienok  skladovania. 
 

Možnosť nebezpečných reakcií: 
Viď. časť reaktivita 

 
Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 

Teploty nad cca 50 ° C 
 

Nebezpečné produkty rozkladu:  
Pri použití v súlade s určením žiadne. 
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ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

 
 

Všeobecné údaje k toxikológii:  
Podľa našich poznatkov sa pri správnom použití a nakladaní s produktom neočakávajú žiadne nebezpečné účinky.  
Prípravok je klasifikovaný na základe konvenčnej metódy opísanej v článku 6(1)(a) smernice 1999/45/ES. Relevantné 
dostupné zdravotné/ekologické informácie pre látky vymenované v bode 3 sú uvedené ďalej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akútna toxicita: 
Nebezpečné zložky 
Číslo CAS 

Typ 
hodnota 

Hodnota 
 

Spôsob použitia Doba 
expozície 

Druh Metóda 

propanol 
67-63-0 

LD50 
LC50 
LD50 

5.338 mg/kg 
72,6 mg/l 
12.870 mg/kg 

oral 
inhalation 
dermal 

 
4 h 
 

potkan 
potkan 
králik 

 

 

1-Butoxypropán-2-ol 
5131-66-8 

LD50 2.200 mg/kg oral  potkan  

 

 

 
Poleptanie kože/podráždenie kože: 
Nebezpečné zložky 
Číslo CAS 

Výsledok Doba 
expozície 

Druh Metóda 

propanol 
67-63-0 

ľahko dráždivý 4 h králik OECD Guideline 404 (Acute 
Dermal Irritation / Corrosion) 

 

 
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: 
Nebezpečné zložky 
Číslo CAS 

Výsledok Doba 
expozície 

Druh Metóda 

propanol 
67-63-0 

nie je dráždivý  králik OECD Guideline 405 (Acute 
Eye Irritation / Corrosion) 

 

 
Respiračná alebo kožná senzibilizácia: 
Nebezpečné zložky 
Číslo CAS 

Výsledok Skúška 
typu 

Druh Metóda 

propanol 
67-63-0 

nie je senzibilizujúci Buehlerov 
test 

morské 
prasiatko 

 

 

 
Mutagenita zárodočných buniek: 
Nebezpečné zložky 
Číslo CAS 

Výsledok Typ štúdie / 
Spôsob podania 

Metabolická 
aktivácia / Doba 
expozície 

Druh Metóda 

propanol 
67-63-0 

negatívny bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

s a bez   

1-Butoxypropán-2-ol 
5131-66-8 

negatívny 
negatívny 

in vitro 
chromozomálny 
aberačný test na 
bunkách cicavcov 
bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

s a bez 
s a bez 

  
 

Bután 
106-97-8 

negatívny bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

s a bez   

 

 
Toxicita po opakovanej dávke 
Nebezpečné zložky 
Číslo CAS 

Výsledok Spôsob 
použitia 

Doba expozície / 
Frekvencia použitia 

Druh Metóda 

propanol 
67-63-0 

NOAEL=1500 inhalácia 13 weeks 6 
hours/day, 5 
days/week 

myš  
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ODDIEL 12: Ekologické informácie 

 
 

Všeobecné ekologické informácie: 
Nevyprázdňujte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.  
Prípravok je klasifikovaný na základe konvenčnej metódy opísanej v článku 6(1)(a) smernice 1999/45/ES. Relevantné 
dostupné zdravotné/ekologické informácie pre látky vymenované v bode 3 sú uvedené ďalej.  

 
 

Perzistencia a degradovateľnosť: 
Degradácia - odbúranie tenzidov 

Biologická rozložiteľnosť povrchovoaktívnych látok - tenzidov   obsiahnutých v tomto produkte je v súlade s požiadavkami 
 
  

Toxicita: 
 

Nebezpečné zložky 
Číslo CAS 

Typ 
hodnota 

Hodnota Štúdia 
akútnej 
toxicity 

Doba 
expozície

Druh Metóda 

propanol 
67-63-0 

LC50 9.640 mg/l  Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 
propanol 
67-63-0 

EC50 13.299 mg/l  Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 
202 (Daphnia sp. 

Acute 
Immobilisation 

Test) 
propanol 
67-63-0 

EC50 > 1.000 mg/l  Algae 96 h Scenedesmus subspicatus (new 
name: Desmodesmus 

subspicatus) 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
1-Butoxypropán-2-ol 

5131-66-8 
LC50 1.732 mg/l  Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: 

Danio rerio) 
 

1-Butoxypropán-2-ol 
5131-66-8 

EC50 > 700 mg/l  Daphnia 24 h Daphnia magna  

1-Butoxypropán-2-ol 
5131-66-8 

EC50 1.466 mg/l  Algae  Selenastrum capricornutum 
(new name: Pseudokirchnerella 

subcapitata) 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
Amoniak, vodný roztok 

1336-21-6 
LC50 0,16 - 1,1 mg/l  Fish 96 h Salmo gairdneri (new name: 

Oncorhynchus mykiss) 
OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 
Amoniak, vodný roztok 

1336-21-6 
EC50 25,4 mg/l  Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 
Acute 

Immobilisation 
Test) 

 

 
 

 
Perzistencia a degradovateľnosť: 

Nebezpečné zložky 
Číslo CAS 

Výsledok Spôsob použitia Degradovateľnosť Metóda 

propanol 
67-63-0 

Ľahko biologicky 
odbúrateľný 

aerobný 95 % OECD Guideline 301 E (Ready 
biodegradability: Modified OECD 
Screening Test) 

1-Butoxypropán-2-ol 
5131-66-8 

Ľahko biologicky 
odbúrateľný 

aerobný 91,5 % OECD Guideline 301 A (new 
version) (Ready Biodegradability: 
DOC Die Away Test) 

 
 

Bioakumulačný potenciál / Mobilita v pôde: 
Nebezpečné zložky 

Číslo CAS 
LogKow Bioakumulačný 

faktor (BAF) 
Doba 

expozície 
Druh Teplota Metóda 

propanol 
67-63-0 

0,05     OECD Guideline 107 
(Partition Coefficient (n-
octanol / water), Shake 

Flask Method) 
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Isobutane 
75-28-5 

2,88    20 °C OECD Guideline 107 
(Partition Coefficient (n-
octanol / water), Shake 

Flask Method) 
Bután 

106-97-8 
2,89      

 
 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 
 

Metódy spracovania odpadu:  
 

 
Likvidácia produktu: 

Platné kódové čísla odpadov (EEC) sa netýkajú produktu, ale predovšetkým zdroja. Výrobca preto nie je schopný 
špecifikovať kódové čísla odpadov (EEC) pre artikle alebo produkty používané v rôznych sektoroch. Tieto si je možné 
vyžiadať u výrobcu. 
Odpad produktu musí byť po konzultácii s príslušnými miestnymi úradmi podrobený špeciálnemu ošetreniu. 
Výrobok zlikvidujte v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 
 

 
Likvidácia nevyčisteného obalu: 

Tlakové plynové nádoby úplne vyprázdnite (vrátane hnacieho plynu).  
EWC/EAK 150104  

 
 
 
 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
 

 
Cestná preprava ADR: 
Trieda:  2 
Obalová skupina:   
Klasifikačný kód:  5F 
Trieda nebezpečnosti pre dopravu:   
UN-čís.:  1950 
Výstražný lístok:  2.1  
Technický názov:  AEROSÓLY  
Správne expedičné označenie OSN: (D) 
 

 
Železničná preprava RID:  
Trieda:  2 
Obalová skupina:   
Klasifikačný kód:  5F 
Trieda nebezpečnosti pre dopravu:  23 
UN-čís.:  1950 
Výstražný lístok:  2.1  
Technický názov:  AEROSÓLY  
Správne expedičné označenie OSN:  
 

 
Vnútrozemská lodná  preprava ADN: 
Trieda:  2 
Obalová skupina:   
Klasifikačný kód:  5F 
Trieda nebezpečnosti pre dopravu:   
UN-čís.:  1950 
Výstražný lístok:  2.1  
Technický názov:  AEROSÓLY  
 

 
Námorná preprava IMDG: 
Trieda:  2.1 
Obalová skupina:   
UN-čís.:  1950 
Výstražný lístok:  2.1  
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EmS:  F-D ,S-U  
Látky znečisťujúce morskú vodu:  - 
Správne expedičné označenie:  AEROSÓLY  
 

 
Letecká preprava IATA: 
Trieda:  2.1 
Obalová skupina:   
Packaging-Instruction (passenger)  203  
Packaging-Instruction (cargo)  203  
UN-čís.:  1950 
Výstražný lístok:  2.1  
Správne expedičné označenie:  AEROSÓLY  

 
 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 
 
 

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

(EC) 
10 %  

 
 

 
VOC farby a laky (EU): 

Podkategória výrobku: Tento produkt nespadá pod smernicu 2004/42/EC  
 

 

 
 

 
 
 

ODDIEL 16: Iné informácie 
 
 

Označenie produktu je uvedené v oddiele 2. Plné znenie všetkých skratiek, ktoré boli použité v tejto karte bezpečnostných 
údajov, je nasledujúce: 

 
R11 Veľmi horľavý.  
R12 Mimoriadne horľavý.  
R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie.  
R36 Dráždi oči.  
R36/38 Dráždi oči a pokožku.  
R50 Veľmi toxický pre vodné organizmy.  
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.  

 
H220 Mimoriadne horľavý plyn. 
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
H315 Dráždi kožu. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

 
 

Ďalšie informácie:  
Tieto informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a týkajú sa produktu vo forme, v ktorej sa dodáva. Zámerom je 
opísať naše produkty z pohľadu bezpečnostných požiadaviek, negarantujeme nimi žiadne konkrétne vlastnosti.  
Karta bezpečnostných údajov bola pripravená v súlade s európskou smernicou "Council Directive 67/548/EEC" v znení 
nasledovných zmien a doplnkov a smernicou "Commission Directive 1999/45/EC".  

 
 
 

 
 
 
 

   
 




