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%  Názov látky CAS Klasifikácia podľa CE 
67/548 

Klasifikácia podľa CE 
1272/2008 

5-15%  Benzénsulfónová kyselina, 
mono-C10-14-alkyl derivs., 
Sodné soli 

85117-50-6  Xi, Xn R22 R38 R41  Skin Corr.1B H315  
Eye Dam. 1 H318  

5-15%  Alkylalkoholy,C12-14, 
etoxylované, sulfáty, sodné 
soli  

68585-34-2  Xi R36-R38- R41  Skin Corr.1A H315  
Eye Dam. 1 H318  

< 5%  Alkohol, etoxylát  68213-23-0  Xn R22-41  Eye Dam. 1 H318  
Acute Tox.1 H400  

< 5%  Draselné mydlo  61789-30-8  Xi R36-R38  Skin Corr.1A H314  
 

Ostatné zložky: parfumy, linalool, kumarín, geraniol, zahusťovadlá, odpeňovadlá, matné činidlá, farbivá, 

methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone. 

 

4.1.Opis opatrení prvej pomoci   

po vdýchnutí  Vzhľadom na použitie výrobku, inhalácia je nepravdepodobná. 

po kontakte s očami  Ak má postihnutý šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri 
násilnom otvorení viečka ihneď vyplachovať veľkým množstvom 
vody po dobu 15 minút, aj pod očnými viečkami, a vyhľadajte 
okamžitú lekársku pomoc v prípade ak bolesti, slzenia alebo 
začervenanie pretrvávajú. 

po kontakte s pokožkou  Zasiahnuté miesta umyť teplou vodou a mydlom  
po požití  Dráždi sliznice. Vypláchnuť ústa vodou niekoľkokrát. 

Nevyvolávajte zvracanie. Poraďte sa s lekárom. 
4.2.Najdôležitejšie príznaky a účinky, 
akútne aj oneskorené  

Nie sú známe 

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

Potreba dostupnosti špeciálnych prostriedkov na zabezpečenie 
špecifickej a okamžitej lekárskej liečby na pracovisku sa 
nepredpokladá.  

 

Zmes nie je horľavá. Produkt sám horieť nebude , nie je samozápalný a ani výbušný. Horieť môže okolie a aj 
obaly produktov.  
5.1.Hasiace prostriedky  vhodné  Hasiaca pena, piesok a vodný 

sprej 
 nevhodné Priamy prúd vody. 
5.2.Osobitné ohrozenia vyplývajúce 
z látky alebo zo zmesi  

Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. 

ODDIEL 3:  ZLOŽENIE/INFORMÁCIA O ZLOŽKÁCH 

ODDIEL 4:  OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

ODDIEL 5:  PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 


