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ODDIEL 1:  Identifikácia látky/ zmesi a spoločnosti/ podniku 

1.1. Identifikátor produktu 

Obchodný názov : ALPSKE BYLINKY - AROMA SUCHA SAUNA F1L 
 
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

Použitie látky/zmesi : Aróma do sauny 
 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Spoločnosť : Brenntag Slovakia s.r.o. 
Glejovka 15 
SK 902 03 Pezinok  

Telefón : 00421-(0)33-6485111 
Fax : 00421-650404417 
E-mailová adresa  : produktsafety@brenntag.sk 
Zodpovedná/vydávajúca 
osoba 

: Oddelenie kvality 

1.4. Núdzové telefónne číslo 

Núdzové telefónne číslo : Núdzové telefónne 
číslo 
Národné toxikologické informačné centrum 
00421-(0)2-54774166 
24-hod. konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách 

 

ODDIEL 2:  Identifikácia nebezpečnosti 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

         
 Klasifikácia podľa smerníc EU 67/548/EHS alebo 1999/45/ES 

 

Smernica 67/548/EHS alebo 1999/45/ES 

Symboly nebezpečnosti / Kategórie 
nebezpečnosti 

R-vety 

Dráždivý (Xi) R10 

 R43 

 R52/53 

 R67 

 
Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16. 
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Najdôležitejšie nepriaznivé účinky 
 

Ľudské zdravie : Viď oddiel 11. Toxikologické informácie. 
 

Fyzikálne a chemické 
nebezpečenstvo 

: Viď oddiel 9 Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

Možné vplyvy na životné 
prostredie 

: Viď oddiel 12 Ekologické informácie. 
 

2.2. Prvky označovania 

            Označovanie podľa smernice 67/548/EHS alebo 1999/45/ES  
 

 
                          Xi 

                                                                                                               
 

 
R – veta(y) : R10 Horľavý 

R43                        Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s 
pokožkou 

R52/53                   Škodlivý pre vodné organizmy, môže 
spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo 
vodnej zložke životného prostredia 

R67                   Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat 
   
   
S – veta(y) : S2 Uchovávajte mimo dosahu detí 

S24                        Zabráňte kontaktu s pokožkou 
S37                        Noste vhodné rukavice 
S46                        V prípade požitia, okamžite vyhľadajte 

lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo 
označenie 

S56                        Zneškodnite tento materiál a jeho obal v 
mieste zberu nebezpečného alebo 
špeciálneho odpadu 

Dodatočné označenie: 
 
Obsahuje (R)-p-menta-1,8-dien. Môže spôsobiť alergickú reakciu.  

2.3. Iná nebezpečnosť 

          Výsledky posúdenia PBT a vPvB viď v oddieli 12.5. 
 

ODDIEL 3.  Zloženie/ informácie o zložkách 

Symboly nebezpečenstva: 

Dráždivý 
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3.1. Zmesi 

Nebezpečné zložky Obsah [%] 

Klasifikácia 
(NARIADENIE (ES) č. 1272/2008) 

Klasifikácia 
(67/548/EHS) 

Trieda 

nebezpečnosti / 

Kategória 

nebezpečnosti 

Výstražné 

upozornenia 

propán-2-ol 

Indexové č. : 603-117-00-0 
Č. CAS : 67-63-0 

Č.EK : 200-661-0 
Č. C&L : 02-2119752543-38-0000 
   
 

>= 10 - <= 20 

Flam.Liq. 2 
Eye Irrit.2 
STOT SE3 
 

H225 
H319 
H336 
 

Veľmi horľavý; F; 
R11 
Dráždivý; Xi; R36 
R67 

 

R-p-menta-1,8-dién; (D-Limonen) 

Indexové č. : 601-029-00-7 
Č. CAS : 5989-27-5 

Č.EK : 227-813-5 
   
   
 

>= 1,0 - <= 2,5 

Flam. Liq.3 
Skin Irrit.2 
Skin Sens.1 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic1 
 

H226 
H315 
H317 
H400 
H410 
 

R10 
Dráždivý; Xi; R38 
R43 
Nebezpečný pre 
životné prostredie; 
N; R50/53 

 

DL-Camphor 

Č. CAS : 21368-68-3 
Č.EK : 244-350-4 

   
   
   
 

>= 1,0 - <= 2,5 

Flam. Sol.2 
Skin Irrit.2 
Eye Irrit.2 
STOT SE3 
 

H228 
H315 
H319 
H335 
 

Veľmi horľavý; F; 
R11 
Dráždivý; Xi; 
R36/37/38 

 

Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16. 
Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16. 

 

ODDIEL 4.  Opatrenia prvej pomoci 

4.1.  Opis opatrení prvej pomoci 

Pri vdýchnutí : Preneste postihnutého na čerstvý vzduch. Pri ťažkostiach 
vyhľadať lekára. Udržiavajte pacienta v teple a v kľude.  

 
Pri kontakte s pokožkou : Okamžite omývajte mydlom a veľkým množstvom vody. Pri 

ťažkostiach vyhľadať lekára. 
 

Pri kontakte s očami : Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody aj pod viečkami 
najmenej 15 minút. Pokiaľ podráždenie očí pretrváva, 
vyhľadajte odborného lekára.   

 
Pri požití : Vypláchnite ústa vodou. Pite veľa vody. NEVYVOLÁVAJTE 

zvracanie. Pri ťažkostiach vyhľadať lekára.  
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4.2.  Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Symptómy : Ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch na zdravie viď v 
oddieli 11. 

 
Účinky : Ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch na zdravie viď v 

oddieli 11. 

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

Zaobchádzanie : Liečte symptomaticky.  
Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii. 

 

ODDIEL 5.  Protipožiarne opatrenia 

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace 
prostriedky 

: Rozprášené voda, vodná hmla, pena odolná alkoholu, suchý 
prášok, oxid uhličitý (CO2) 

Nevhodné hasiace 
prostriedky 

: Silný prúd vody 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Zvláštne nebezpečenstvo 
pri hasení požiaru 

: Pri nedokonalom spaľovaní môžu vznikať toxické pyrolýzne 
produkty 

5.3. Rady pre požiarnikov 

Špeciálne ochranné 
prostriedky pre 
požiarnikov 
 

: Pri požiari použite nezávislý dýchací prístroj. 
Používajte prostriedky osobnej ochrany.  
Výber ochranných prostriedkov prispôsobiť podľa veľkosti 
požiaru. 

Ďalšie informácie : Žiadne ďalšie údaje nie sú k dispozícii. 
 

ODDIEL 6.  Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 

Osobné preventívne 
opatrenia 

: Použite prostriedky osobnej ochrany. Personál udržujte 
z dosahu zasiahnutého miesta. Zabezpečte primerané 
vetranie zasiahnutého miesta. Pri práci nejedzte, nepite 
a nefajčite. Zabráňte kontaktu očami. Nedýchajte pary. 

6.2.  Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Bezpečnostné opatrenia 
pre životné prostredie 

: Nesplachujte do kanalizácie alebo do vodného prostredia.  

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 
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Metódy a materiál na 
zabránenie šíreniu a 
vyčistenie 

: Zadržte rozliate množstvo a potom pozbierajte pomocou 
nehorľavých absorpčných materiálov (napr. piesku, zeminy, 
kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby na zneškodnenie 
podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel 13). 

6.4. Odkaz na iné oddiely 

Informácie o osobnej ochrane viď v oddieli 8. 
 

ODDIEL 7.  Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Pokyny pre bezpečnú 
manipuláciu 

: Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou a očami. Nedýchajte pary 
alebo hmlu zo spreja. Dodržujte zásady správnej priemyselnej 
hygieny a bezpečnosti práce. Udržujte tesne uzatvorené na 
suchom a chladnom mieste. 

 
Hygienické opatrenia 
 

: V priestore aplikácie by malo byť zakázané fajčiť, jesť a piť. 
Nemalo by byť dovolené používať znečistený pracovný odev 
mimo pracoviska.  
Pred pracovnými prestávkami a po skončení smeny si umyte 
ruky.  
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre 
zvieratá. 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Požiadavky na 
skladovacie priestory a 
zásobníky 

: Udržujte nádobu tesne uzatvorenú na suchom, chladnom 
a dobre vetranom mieste. Skladujte v pôvodnej nádobe. 
Nesmie sa skladovať v blízkosti oxidačných činidiel.  

 
Návod na ochranu pred 
požiarom a výbuchom 

: Výpary môžu tvoriť so vzduchom výbušnú zmes. Nefajčite. 
Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Vykonajte 
predbežné opatrenia proti statickej elektrine. 

 
Skladovacia teplota : 15 – 25°C 

 
Materiály nevhodné na 
obaly 

: hliník 

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia) 

Osobitné použitia : Nie sú dostupné žiadne údaje. 
 

ODDIEL 8.  Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1. Kontrolné parametre 
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Súčasti:  propán-2-ol Č. CAS 

67-63-0 

Iné hodnoty expozičných limitov 

 
SLK NPHV, Kategória pre výpočet píkovej koncentrácie: 
Faktor so systémovými účinkami, s nástupom do = 2 roky; max. trvanie priemernej píkovej 
koncentrácie 15 minút, 4 x za smeru, v in 

 
SLK NPHV, Short Term Exposure Limit (STEL): 
400 ppm, 1.000 mg/m3 
Tab 1. Stabilné aerosóly so značnými fibrogénnymi účinkami 
 
SLK NPHV, NPEL priemerný: 
200 ppm, 500 mg/m3 
Tab 1. Stabilné aerosóly so značnými fibrogénnymi účinkami 

 

8.2. Kontroly expozície 
Prostriedok osobnej ochrany 
 

Ochrana dýchacích ciest 
Doporučenie 
Typ filtra 

: 
: 

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.  
P2 filter 

 
Ochrana rúk 
Doporučenie : Ochranné rukavice 

Nevhodné materiály: 
Butylkaučuk 
Kožené rukavice 
Rukavice z PVC 
Prírodný kauču 

Materiál : Nitrilkaučuk, fluorovaný kaučuk (Viton) 
 

Ochrana zraku 
Doporučenie : Ochranné okuliare 

 
Ochrana pokožky a tela 
Doporučenie : ochranný odev odolný voči rozpúšťadlám 

 
Ochranné opatrenia 
Doporučenie : Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti 

práce. 
 

 Kontroly environmentálnej expozície 

Všeobecné 
odporúčania 

: Nevylievajte do kanalizácie alebo do vodného prostredia. Škodlivý 
pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky 
vo vodnej zložke životného prostredia. 
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ODDIEL 9.  Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Forma :  kvapalina 
 

Farba :  žltkastý 
 

 Zápach :  ako ovocie 
 

Prahová hodnota zápachu :  údaje sú nedostupné 
 

pH  : údaje sú nedostupné 
 

Bod tuhnutia : údaje sú nedostupné 

 
Počiatočná teplota varu a destilačný 
rozsah 

: 82 °C  

 
Teplota vzplanutia : 30 °C 

 
Rýchlosť odparovania :  údaje sú nedostupné 

 
Horľavosť (tuhá látka, plyn) : údaje sú nedostupné 

 
Horný výbušný limit : 12,6 %(V) 

 
Dolný výbušný limit : 2,0 %(V) 

 
Tlak pár : 43 hPa (20 °C)  

 
Relatívna hustota pár : údaje sú nedostupné 

 
Hustota : údaje sú nedostupné 

 
Rozpustnosť vo vode : rozpustný 

 
Rozdeľovací koeficient: n-
oktanol/voda 
 

: údaje sú nedostupné 
 

Teplota vznietenia : 310 °C 
 

Termický rozklad :  údaje sú nedostupné, viď voľný text definovaný 
užívateľom 
 

Viskozita, dynamická : neurčené 

 
Výbušnosť :  Možná je tvorba výbušných zmesí pár so vzduchom 
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Oxidačné vlastnosti 
 
VOC: (EC) 

: 
 
: 

údaje sú nedostupné 
 
70,48% 
 

9.2. Iné informácie 

 
Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii. 

 

ODDIEL 10.  Stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Doporučenie : Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok. 

10.2. Chemická stabilita 

Doporučenie : Stabilný za normálnych podmienok. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

Nebezpečné reakcie : Možné nebezpečné reakcie so silnými kyselinami a oxidačnými 
činidlami.  

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Podmienky, ktorým sa 
treba vyhnúť 

: Chrániť pred vysokými teplotami. 

Termický rozklad : Údaje sú nedostupné.  
Viď voľný text definovaný užívateľom. 

10.5. Nekompatibilné materiály 

Materiály, ktorým je 
potrebné sa vyhnúť 

: Silné kyseliny, oxidačné činidlá 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nebezpečné produkty 
rozkladu 

: Pri požiari: oxidy uhlíka 

 

ODDIEL 11.  Toxikologické informácie 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 

Ďalšie informácie 
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Ďalšie informácie o 
toxicite 

: O samotnom produkte nie sú dostupné žiadne údaje 
 

 

Súčasti:  propán-2-ol Č. CAS 

67-63-0 

Akútna toxicita 

Vdychovaním 

 
LD50 
 

: 5280 mg/kg (potkan) 
4830 mg/kg (pes) 

 

Kožný 

 
LD50 : 12800 mg/kg (králik) 

Súčasti:  R-p-menta-1,8-dién; (D-Limonen) Č. CAS 

5989-27-5 

Akútna toxicita 

Požitím 

 
LD50 
 

: 4400 mg/kg (potkan)  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Účinky na zdravie- chronické vystavenie: Opakované vystavenie môže spôsobiť podráždenie 
pokožky, očí a dýchacích ciest. Vdychovanie  pár produktu môže u citlivých osôb vyvolať závraty a 
bolesti hlavy. 
Účinky na zdravie- lokálne vystavenie: pri požití: nebolo pozorované takéto vystavenie, pri kontakte 
s pokožkou: môže pôsobiť senzibilizujúco. 
Po kontakte s očami: nie je klasifikovaný ako dráždivý. Obsahuje zložky pôsobiace dráždivo na oči. 
Po vdychovaní:  môže vyvolať podráždenie slizníc,  vyvolať závraty a bolesti hlavy. 

 

ODDIEL 12.  Ekologické informácie 

12.1. Toxicita 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

12.3. Bioakumulačný potenciál 

12.4. Mobilita v pôde 

Výsledok 
 

: Produkt je rozpustný vo vode a môže sa šíriť vo vodných 
systémoch. Výrobok sa rýchlo vyparuje. 
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12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
Výsledok 
 

: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené 

12.6. Iné nepriaznivé účinky 

Doplnkové ekologické informácie 

 
Výsledok 
 

: Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé 
nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Pre 
tento produkt v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne 
ekotoxikologické údaje. 
Produkt sa nesmie dostať do kanalizácie, vodných tokov alebo do 
pôdy.  
 

 

ODDIEL 13.  Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Produkt 
 

: Zneškodnite  v súlade s miestnymi a národnými predpismi. 
 

Znečistené obaly 
 

: Obaly, ktoré nemôžu byť vyčistené, musia byť zneškodňované 
rovnako ako produkt. 
 

Číslo z európskeho 
katalógu odpadov 
 

: Tomuto výrobku nemôže byť pridelený žiadny kód z 
Európskeho katalógu odpadov, pretože jeho pridelenie je 
určované podľa stanoveného použitia. Kód odpadu sa určuje 
na základe konzultácie s miestnymi autoritami zodpovednými 
za likvidáciu odpadov. 
 

 

ODDIEL 14.  Informácie o doprave 

14.1. Číslo UN:    1987 

14.2. Správne expedičné označenie UN 

ADR : IZOPROPANOL 
RID : IZOPROPANOL 
IMDG : ISOPROPANOL 

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu 

ADR-Trieda 
(Bezpečnostné značky; Klasifikačný kód; 

: 3 

3; E1; 30; (D/E) 
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Identifikačné číslo nebezpečnosti; Kód 
obmedzenia prejazdu tunelom) 
RID-Trieda 
(Bezpečnostné značky; Klasifikačný kód; 
Identifikačné číslo nebezpečnosti) 

: 3 

3; E1; 30 

IMDG-Trieda 
(Bezpečnostné značky; EmS) 

: 3 

3; F-E, S-D 

14.4. Skupina obalov 

ADR : III 
RID : III 
IMDG : III 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 

Označovanie podľa 5.2.1.8 ADR : nie 
Označovanie podľa 5.2.1.8 RID : nie 
Označovanie podľa 5.2.1.6.3 IMDG : nie 
Klasifikácia ako nebezpečný pre životné 
prostredie podľa 2.9.3 IMDG 

: nie 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

neaplikovateľné 

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC  

IMDG : neaplikovateľné 
 

ODDIEL 15.  Regulačné informácie 

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

Iné predpisy :  Zák. 67/2010 Z.z. (chemický zákon /SK/) 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti           Údaje sú nedostupné 
 

ODDIEL 16.  Iné informácie 
Plné znenie R-viet vzťahujúcich sa k oddielom 2 a 3. 

  
R10 
R11 
R36 
R36/37/38 
R38 
R43 
R50/53 

Horľavý. 
Veľmi horľavý. 
Dráždi oči. 
Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. 
Dráždi pokožku. 
Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. 
Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé 
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R67 

nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. 
Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 

 
Plný text H-údajov uvedených v oddieloch 2 a 3. 

 
H225 
H226 
H228 

Veľmi horľavá kvapalina a pary.  
Horľavá kvapalina a pary. 
Horľavá tuhá látka. 

H315 
H317 
H319 
H335 
H336 

 H400 
H410 
 

Dráždi kožu. 
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
Veľmi toxický pre vodné organizmy. 
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 

 
 

Hlavné odkazy na 
literatúru a zdroje údajov 

: Pre vytvorenie tejto karty bezpečnostných údajov boli použité 
informácie od dodávateľa z "Databázy registrovaných látok" 
Európskej agentúry (ECHA) 
 

 
|| Udáva aktualizovaný oddiel. 

 
Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú našim poznatkom v dobe 
revízie a popisujú produkt len z hľadiska bezpečnosti zaobchádzania. Nie sú zárukou 
vlastností, ani špecifikáciou kvality produktu, ani nezakladajú zmluvný právny vzťah. Údaje 
v tejto karte bezpečnostných údajov platia len pre tento produkt a nemôžu byť použité pre 
tento produkt zmiešaný, resp. spracovaný v kombinácii s iným materiálom, resp. v inom 
procese nepopísanom v texte. 

 


