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Karta bezpečnostných údajov 

PURI CLIMA EXPORT SPRAY 350 ML 

Karta bezpečnostných údajov z 25. 10. 2010, znenie 4 

1  

Obchodný názov prípravku: PURI CLIMA EXPORT SPRAY 350 ML  

Kód výrobku: 7135  

Výrobca :      PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. Divisione AREXONS – 

                       Tel. 02 924361 - Fax 02 92436319  

Distribútor na trhu v SR : 

Spoločnosť/podnik DUALEX s.r.o. 

P.J. Šafárika 4861/7 

979 01 Rimavská Sobota 

Telefón: 00421 47 5812181, 00421 905 597675 

Domovská stránka: www.dualex.sk  

Elektronická pošta:-mail: dualex@dualex.sk 

Ohľadom nižšie uvedeného sa spojte s: 

Technické informácie arexons@arexons.it 

Karta bezpečnostných údajov sdb@chemiebuero.de 

1.1 Telefónne čísla tiesňových volaní 

Spoločnosť/podnik: DUALEX s.r.o. 00421 47 5812181  

 

Telefónne číslo tiesňových volaní spoločnosti a/alebo autorizovaného poradenského strediska: 

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. Divisione AREXONS - Tel. 02 924361 - Fax 02 92436319  

Poison Centre - Ospedale di Niguarda - Milan - Tel. 02 66101029  

Kompetentná osoba, ktorá zodpovedá za obsah tejto karty bezpečnostných údajov:  

dualex@dualex.sk  

2 IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTÍ 

Vlastnosti / Symboly: 

F+: Mimoriadne horľavý. 

R-vety: 

R12: Mimoriadne horľavý 

3 ZLOŽENIE/ INFORMÁCIA O ZLOŽKÁCH  

Nebezpečné zložky v zmysle významu smernice EHS č. 67/548 a príslušnej klasifikácie: 

3% - 5% zmes propánu a butánu. 

CAS: --  

F+; R12; látka s limitom expozície na pracovisku stanovenom na úrovni Európskeho spoločenstva. 

0.1% - 0.25% propán-2-ol 

N.67/548/CEE: 603-003-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7  

F,Xi; R11-36-67 

4 OPATRENIA PRI POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI 

Po styku s pokožkou: 

Zasiahnuté miesto množstvom vody a mydlom. 

Po styku s očami: 

Zasiahnuté oči okamžite vymývajte vodou po dobu aspoň 10 minút. 

Po požití: 

http://www.dualex.sk/
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Vyvolajte dávenie. IHNEĎ VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC a ošetrujúcemu lekárovi ukážte túto 

kartu bezpečnostných údajov. 

Postihnutému možno podať suspenziu živočíšneho uhlia s vodou alebo tekutým parafínom. 

Po vdýchnutí: 

Vyvetrajte pracovisko. Postihnutého ihneď vyveďte zo znečisteného miesta a nechajte ho oddychovať na 

dobre vetranom mieste. Ak sa postihnutý necíti dobre, ZABEZPEČTE PRE NEHO LEKÁRSKU 

POMOC.  

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

Vhodné hasiace prostriedky: 

Snehový alebo práškový hasiaci prístroj. 

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú použiť 

Žiadne osobitné sa neuvádzajú. 

Nebezpečenstvá vznikajúce v dôsledku horenia: 

Predchádzajte vdychovanie splodín horenia. 

Osobné ochranné pracovné prostriedky: 

Použite prostriedky na ochranu dýchacích ciest. 

Vodou ochladzujte obaly vystavené ohňu. 

5 OPATRENIA PRI NÁHODNOM ÚNIKU 

Opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb: 

Použite rukavice a ochranný odev. 

Opatrenia na ochranu životného prostredia: 

Na obmedzenie úniku použite zeminu alebo piesok. 

Uhaste všetky odkryté zdroje otvoreného ohňa a možného vznietenia. 

Nefajčite. 

Ak prípravok unikol do vodného toku či verejnej kanalizácie alebo znečistil pôdu či vegetáciu, 

upovedomte o tom príslušné orgány. 

Postupy pri čistení: 

Ak je prípravok vo svojom tekutom skupenstve, zabráňte jeho vniknutiu do verejnej kanalizácie. 

Ak je to možné pozberaný prípravok opätovne použitie, alebo ho odovzdajte na zneškodnenie. 

V primeranom prípade je prípravok treba nechať nasiaknuť do inertného materiálu. 

Po pozberaní prípravku znečistené plochy a materiály umyte vodou. 

6 NARÁBANIE S PRÍPRAVKOM A JEHO SKLADOVANIE 

Bezpečnostné opatrenia pri narábaní s prípravkom: 

Predchádzajte styku s výparmi prípravku a ich vdychovaniu. Pozri tiež Oddiel 8 nižšie. 

Pri práci s prípravkom nejedzte a nepite. 

Pri práci s prípravkom nefajčite. 

Podmienky skladovania prípravku: 

Prípravok udržujte mimo dosahu plameňa, iskier a zdrojov tepla. Predchádzajte vystaveniu prípravku 

priamemu slnečnému žiareniu. 

Prípravok skladujte pri izbovej teplote. 

Pokyny ohľadom skladovacích priestorov: 

Skladovacie priestory musia byť chladné a primerane vetrané 

7 KONTROLA EXPOZÍCIE / OCHRANA OSÔB 

Bezpečnostné opatrenia: 

Priestory, v ktorých sa prípravok skladuje alebo v ktorých sa s ním narába, sa musia primerane vetrať. 

Ochrana dýchacích ciest: 

Za normálnych podmienok používania prípravku sa nevyžaduje. 



Strana: 3 / 5  

7135/4 

Page 3/5 

Ochrana rúk: 

Za normálnych podmienok používania prípravku sa nevyžaduje. 

Ochrana očí: 

Za normálnych podmienok používania prípravku sa nevyžaduje. 

Ochrana pokožky: 

Za normálnych podmienok používania prípravku sa nevyžadujú žiadne osobitné opatrenia. 

Limity expozície (ACGIH): 

zmes propánu a butánu 

TLV TWA: 1900 mg/m3, 800 ppm  

propán-2-ol 

TLV TWA: ppm 200 A4 TLV STEL: ppm 400 A4 

8 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Vzhľad a farba:  Priezračná kvapalina. 

Vôňa/zápach: Levanduľová. 

Hodnota pH: Neuplatňuje sa. 

Bod topenia [°C]: Neuplatňuje sa. 

Bod varu [°C]: Neuplatňuje sa. 

Bod vzplanutia [°C]: Neuplatňuje sa. 

Horľavosť pevnej látky / plynu: Neuplatňuje sa. 

Výbušné vlastnosti: Neuplatňuje sa. 

Oxidačné vlastnosti: Neuplatňuje sa. 

Tlak nasýtenej pary [kPa]: Neuplatňuje sa. 

Hustota [g/ml]: Neuplatňuje sa. 

Rozpustnosť vo vode: Neuplatňuje sa. 

Rozpustnosť v tukoch: Neuplatňuje sa. 

Rozdeľovací koeficient n-

oktanol/voda: 

Neuplatňuje sa. 

Hustota pary: Neuplatňuje sa. 

9 STABILITA A REAKTIVITA 

Podmienky, ktorých vzniku treba predísť: 

Prípravok je za normálnych podmienok stabilný 

Podmienky, ktorých vzniku treba predísť: 

Predchádzajte akémukoľvek styku prípravku s horľavými materiálmi. Prípravok by sa mohol vznietiť. 

Nebezpečné splodiny rozkladu: 

10 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

Toxikologické informácie o tomto prípravku nie sú dostupné. 

O tejto zmesi nie sú dostupné žiadne toxikologické informácie. Aby ste vyhodnotili toxikologické účinky 

vyplývajúce z expozícii tejto zmesi zvážte jednotlivú koncentráciu jej každej jednej zložky. 

Toxikologické informácie o hlavných zložkách zmesi: 

Tento prípravok neobsahuje žiadne toxikologicky významné látky.EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

Pri svojej práci uplatňujte zásady dobrej praxe, aby sa prípravok neuvoľňoval do životného prostredia. 

12 OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ PRÍPRAVKU 

Ak je to možné, prípravok recyklujte. Prípravok odovzdajte na zneškodnenie autorizovanému podniku alebo na 

spálenie v kontrolovaných podmienkach. Ak tak činíte, dodržujte pri tom platné miestne alebo národné predpisy. 

Kedykoľvek sa dajú uplatniť, riaďte sa ustanoveniami nasledujúcich predpisov: 

91/156/EEC, 91/689/EEC, 94/62/EC v platnom znení. 
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13 INFORMÁCIE O PREPRAVE PRÍPRAVKU 

Preprava po cestných komunikáciách (ADR): Class 2.5 f UN 1950 

Letecká preprava (ICAO/IATA): Trieda 2 

Námorná preprava (IMO): Trieda 2 

ND = Nedostupné. NC = neklasifikuje sa 

Číslo OSN: UN 1950 

14 INFORMÁCIE O PRÍSLUŠNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE 

Smernica Rady EHS č. 67/548 o klasifikácii, balené a označovaní nebezpečných látok v platnom znení. 

Smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov. 

Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších 

prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci. Smernica Rady 98/24/ES zo 

7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri 

práci. Nariadenie ES č. 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES č. 1272/2008 (CLP) (Príloha VI). Nariadenie ES č. 

790/2009 (Príloha IV, Príloha V). 

Piktogramy: 

F+: Mimoriadne horľavý. 

R-vety:  

R12: Mimoriadne horľavý. 

S-vety 

S16: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia 

S2: Uchovávajte mimo dosahu detí. 

S46: V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.  

Osobitné ustanovenia: 

Nádoba pod tlakom. Chráňte obal pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte ho teplotám vyšším 

ako 50 °C. 

Obal ani po použití neprepichujte ani ho nespaľujte. 

Nestriekajte do otvoreného ohňa ani na tlejúce materiály. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. 

Nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Bez primeraného vetrania môže prichádzať k vytváraniu výbušných zmesí. 

Kedykoľvek sa dajú uplatniť, riaďte sa ustanoveniami nasledujúcich predpisov: 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch 

Smernica Rady EHS č. 82/501 o činnostiach spojených s nebezpečenstvom vážnych nehôd v platnom 

znení 

Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 

15 INÉ INFORMÁCIE 

Znenie viet uvedených v Oddiele 3: 

R11: Veľmi horľavý. 

R12: Mimoriadne horľavý. 

R36: Dráždi oči. 

R67: Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 

Hlavné literárne zdroje: 

ACGIH – Prahové limitné hodnoty – vydanie 2004 

Kolektívna dohody talianskeho chemického priemyslu – Príloha 9, „TLV-TWA - pre chemikálie". 

Karty bezpečnostných údajov od dodávateľov surovín. 

Tu obsiahnuté informácie sa zakladajú na stave našich znalostí k vyššie uvedenému dátumu. Týkajú sa jedine 

uvedeného prípravku a nezaručujú osobitnú akosť. 
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Je povinnosťou používateľa, aby zaistil, že sú tieto informácie primerane úplné vzhľadom na špecifické 

zamýšľané použitie. 

Táto karta bezpečnostných údajov nahrádza a ruší akékoľvek svoje predchádzajúce znenie. 


