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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Forma produktu : Zmes

Názov produktu
: Feel Eco na riad Malina

UFI
: CG10-E082-Q00K-2YHC

Výrobný kód : V45055
Typ produktu : detergenty
Skupina produktov : Zmes
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.2.1. Relevantné identifikované použitia
Určené širokej verejnosti
Hlavná kategória použitia : Spotrebiteľské použitie
Použitie látky/zmesi : RUČNÉ UMÝVANIE RIADU (bežný tekutý prostriedok, tekutý koncentrát) na spotrebiteľské 

použitie

1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Výrobca
Fosfa a.s.
Hraniční 268/120
691 41 Břeclav - Poštorná - Česká republika
T +420 519 306 394
msds@fosfa.cz
E-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za SDS : MSDS@fosfa.cz
1.4. Núdzové telefónne číslo
Krajina Organizácia/Spoločnosť Adresa Číslo pohotovosti Komentár
EU CHEMTREC 2900 Fairview Park Drive 

22042-4513 Falls Church, VA
1-800-424-9300 (USA)
+1-703-527-3887 

Slovensko Národné toxikologické 
informačné centrum
Univerzitná nemocnica 
Bratislava, pracovisko 
Kramáre, Klinika pracovného 
lekárstva a toxikológie

Limbová 5
833 05 Bratislava

+421 2 54 77 41 66

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Zmesi/Látky: KBÚ EÚ > 2015: Podľa nariadenia (EÚ) 2015/830, 2020/878 (REACH 

prílohy II)
Žieravosť/dráždivosť pre kožu Neklasifikovaný  
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2 H319 
Úplné znenie vyhlásenia H: pozri kapitolu 16
Klasifikácia DetNet a označovanie informácií: pozri časť 16

Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
2.2. Prvky označovania
Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Uviesť dodatočné značenieUviesť dodatočnú(é) klasifikáciu (e)

Výstražné piktogramy (CLP) :

GHS07
Výstražné slovo (CLP) : Pozor
Výstražné upozornenia (CLP) : H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

mailto:msds@fosfa.cz
mailto:MSDS@fosfa.cz


Feel Eco na riad Malina
Karta Bezpečnostných Údajov
v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830

31.03.2016 (Znenie: 1.0) SK - sk 2/6
13.07.2021 (Znenie: 5.0)

Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 - Noste ochranné okuliare, ochranu tváre.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

2.3. Iná nebezpečnosť
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1. Látky
Neuplatňuje sa
3.2. Zmesi

Názov Identifikátor produktu % klasifikácia podľa 
nariadenia (ES) č.1272/2008 
[CLP]

SODIUM LAURETH SULFATE (č. CAS) 68891-38-3
(č.v ES) 500-234-8

10 – 25 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Cocamidopropyl Betaine (č. CAS) 61789-40-0
(č.v ES) 263-058-8

1 – 3 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Špecifické limity koncentrácie:

Názov Identifikátor produktu Špecifické limity koncentrácie
SODIUM LAURETH SULFATE (č. CAS) 68891-38-3

(č.v ES) 500-234-8
( 5 <C < 10) Eye Irrit. 2, H319
( 10 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318

Cocamidopropyl Betaine (č. CAS) 61789-40-0
(č.v ES) 263-058-8

( 4 <C ≤ 10) Eye Irrit. 2, H319
( 10 ≤C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318

5-15% aniónové povrchovo aktívne látky; <5% amfotérne povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky; SODIUM BENZOATE; 
PHENOXYETHANOL; parfumy.
Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Pokožku umyte veľkým množstvom vody.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to 

možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: 
vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Opatrenia prvej pomoci po požití : Pri zdravotných problémoch, volajte národné toxikologické informačné centrum alebo 
lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy/účinky po očnom kontakte : Podráždenie očí.
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodný hasiaci prostriedok : Rozprašovaná voda. Suchý prášok. Pena. Oxid uhličitý.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty rozkladu : Možné uvoľnenie toxických dymov.
5.3. Rady pre požiarnikov
Ochrana pri hasení požiaru : Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Dýchací samostatný izolačný 

prístroj. Kompletná ochrana tela.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
Núdzové plány : Vyvetrajte zónu, v ktorej došlo k prevrhnutiu. Vyhnúť sa kontaktu s očami a pokožkou.

6.1.2. Pre pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo : Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Pre viac informácií si pozrite časť 8: 

"Kontrola expozície/osobná ochrana.".
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6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Čistiace procesy : Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpčného materiálu.
Iné informácie : Nasiaknuté materiály alebo pevné zvyšky odstráňte v autorizovanom stredisku.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Pre viac informácií pozri časť 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 
zaobchádzanie

: Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska. Vyhnúť sa kontaktu s očami a pokožkou. Noste 
individuálne ochranné vybavenie.

Hygienické opatrenia : Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po každej manipulácii umyť ruky.
7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Podmienky skladovania : Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
8.2. Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie:
Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska.
 

Ochrana rúk:

Ochranné rukavice

Ochrana očí:

Bezpečnostné okuliare

Ochrana pokožky a očí:

Noste vhodný ochranný odev
 

Ochrana dýchania:

V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodný dýchací prístroj

Symbol(-y) osobných ochranných prostriedkov:

Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia:
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo : Kvapalné
Farba : Bezfarebný.
Čuch : Ovocná aróma.
Prah zápachu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
pH : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
pH roztok : 50 (4,5 – 5,5) g/l
Relatívna rýchlosť odparovania (butylacetátom=1) : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Bod tavenia / oblasť topenia : Neuplatňuje sa
Bod tuhnutia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Bod varu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Bod vzplanutia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Teplota samovznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Teplota rozkladu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
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Horľavosť (pevná látka, plyn) : Neuplatňuje sa
Tlak pary : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Relatívna hustota pár pri 20 °C : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Relatívna hustota : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Rozpustnosť : úplne zmiešateľné.
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Viskozita, kinematický : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Viskozita, dynamický : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Explozívne vlastnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Vlastnosti podporujúce horenie : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Limity výbušnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
9.2. Iné informácie
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Produkt nereaguje za normálnych používateľských podmienok, skladovacích a prepravných podmienok.
10.2. Chemická stabilita
Stabilné za normálnych podmienok.
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Žiadna známa nebezpečná reakcia za normálnych užívateľských podmienok.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Žiadna za odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienok (pozri oddiel 7).
10.5. Nekompatibilné materiály
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Pri normálnych podmienkach skladovania a používania by nemal vznikať žiadny nebezpečný rozkladový produkt.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita (perorálna) : Neklasifikovaný
Akútna toxicita (dermálna) : Neklasifikovaný
Akútna toxicita (inhalačná) : Neklasifikovaný

Cocamidopropyl Betaine (61789-40-0)
LD50 ústne > 5000 mg/kg telesnej hmotnosti

Poleptanie kože/podráždenie kože : Neklasifikovaný.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikovaný
Mutagenita zárodočných buniek : Neklasifikovaný
Karcinogenita : Neklasifikovaný

Reprodukčná toxicita : Neklasifikovaný
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 
jednorazová expozícia

: Neklasifikovaný

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 
opakovaná expozícia

: Neklasifikovaný

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
Ekológia - všeobecne : Tento produkt sa nepovažuje za toxický pre vodné organizmy a nemá dlhodobé škodlivé 

účinky v životnom prostredí.
Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá 
(akútna)

: Neklasifikovaný

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá 
(chronická)

: Neklasifikovaný

Cocamidopropyl Betaine (61789-40-0)
LC50 - Ryby [1] 1,5 mg/l

EC50 - Ostané vodné organizmy [1] 21,5 mg/l waterflea
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EC50 - Ostané vodné organizmy [2] 30 mg/l
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
Feel Eco na riad Malina 
Perzistencia a degradovateľnosť Detergent(y) obsiahnuté v tomto prípravku spĺňajú kritériá biodegradovateľnosti, ako sú 

stanovené v Nariadení (EC) Č.648/2004 o detergentoch. Údaje na podporu tohto tvrdenia 
sa musia pre príslušné orgány udržiavať k dispozícii a budú im sprístupnené na ich priamu 
žiadosť alebo na žiadosť výrobcu detergentov.

12.3. Bioakumulačný potenciál
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
12.4. Mobilita v pôde
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
12.6. Iné nepriaznivé účinky
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Metódy spracovania odpadu : Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov, vodných zdrojov a pôdy. Nesmie sa 

odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi. Nespotrebované produkty odovzdajte do 
zariadenia s povolením nakladať s daným kódom odpadu (07 06 99*) a súhlasom na 
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaným Krajským úradom 
životného prostredia. Odpady je možné spracovať na stabilizačnej jednotke, prípadne 
energeticky využiť.

Európsky katalógový kód pre odpady (CED) : 07 06 99 - odpady inak nešpecifikované
kód HP : HP4 - ‚Dráždivý – spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka‘: odpad, ktorý pri 

aplikácii môže spôsobiť podráždenie kože alebo poškodenie očí

ODDIEL 14: Informácie o doprave
V súlade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Číslo OSN
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa

14.2. Správne expedičné označenie OSN
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa

14.4. Obalová skupina
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa

Žiadne ďalšie dostupné informácie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Pozemná doprava
Neuplatňuje sa

Lodná doprava
Neuplatňuje sa

Letecká preprava
Neuplatňuje sa

Vnútrozemská preprava
Neuplatňuje sa

Železničná doprava
Neuplatňuje sa
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Neuplatňuje sa
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ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
15.1.1. EU-predpisy

Neobsahuje žiadne látky nachádzajúce sa v obmedzeniach REACH príloha XVII
Neobsahuje látky z REACH
Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH
Smernica č. 2012/18/EU (SEVESO III)

15.1.2. Národné predpisy
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Iné informácie

 Úplné znenie viet H a EUH:

Aquatic Chronic 3 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3

Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1

Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2

Skin Corr./Irrit. Not classified Žieravosť/dráždivosť pre kožu Neklasifikovaný

Skin Irrit. 2 Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia a postup použitý pre vypracovanie klasifikácie zmesí v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 [CLP]:
Klasifikácia je odvodená od DetNet:
Klasifikácia tohto výrobku ako dráždivého pre oči a kožu bola odvodená uplatnením princípov premostenia (ako ako napríklad doba 
trvania, interpolácia v rámci jednej kategórie nebezpečenstva alebo podstatne podobných zmesí; s odborným posudkom alebo bez 
neho) podľa článku č. 9(3) a článku čl 9(4) nariadenia (ES) č. 1272/2008
Klasifikačný záznam k dispozícii príslušným orgánom na požiadanie.
Počet prihlásení DetNet DetNet/1428;DetNet/1428

Skin Corr./Irrit. Not classified Interpolácia v rámci jednej kategórie nebezpečenstva a znalecký posudok

Eye Irrit. 2 H319 Interpolácia v rámci jednej kategórie nebezpečenstva a znalecký posudok

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne 
požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku.


