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1. Identifikácia látky/prípravku a spoločnosti/podniku  
 
Identifikácia látky alebo prípravku 
Obchodný názov produktu: Diesel System Cleaner 
Kód produktu: 599 
 
Plánované použitie: Čistiaci prípravok pre dieselové systémy 
 
Firma/identifikácia spoločnosti 
Výrobca: 
Meno spoločnosti: PRO-TEC Deutschland 
Ulica : Großgeschwenda 51 
Miesto : D-07330 Probstzella 
Telefón : +4936735/444-0, Telefax : +4936735/444-44 
Kontaktná osoba: Jens Möller, Dipl.-Chem. 
E-mail : info@pro-tec-deutschland.com 
Internet : www.pro-tec-deutschland.de 
 
Dovozca/Distribútor: 
Meno spoločnosti: PRO-TEC SLOVAKIA spol. s r.o. 
Ulica: I. Krasku 2464 / 38  
Miesto: SK-926 01 Sereď 
IČO: 44 797 338 
Telefón: +421 31 783 88 06 
E-mail: pro-tec-slovakia@pro-tec-slovakia.sk 
Internet: www.pro-tec-slovakia.sk 
 
Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum  
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie FNsP akad. L. Dérera 
Limbová 5, 833 05 Bratislava  
Tel: +421 2/54774166 
 
Ďalšie informácie 
Číslo produktu: 1201, 1202, 1205, 1207, 1208, 1209 

 
2. Identifikácia nebezpečenstiev 
 
Klasifikácia 
Indikácia nebezpečenstva : Škodlivý 
R-vety : 
R10 Horľavý. 
R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou. 
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. 
 
 
3. Zloženie/informácie o zložkách 
 
Chemická charakteristika ( Zmes ) 
Povrchovo rozpínavé zložky  Súčet ingrediencií: 
Detergenty, Dispergátory  20 - 60 % 
Kombinácia syntetických činiteľov 
Korózii predchádzajúci činiteľ 

http://www.pro-tec-deutschland.de/
mailto:pro-tec-slovakia@pro-tec-slovakia.sk
http://www.pro-tec-slovakia.sk/
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Lubrikanty 
Multifunkčné dieselové aditívum 
 
Nebezpečné komponenty  
 

EC číslo CAS číslo Chemický názov Množstvo Klasifikácia 

265-149-8 64742-47-8 
destiláty (ropné), hydrogenačne 
rafinované, ľahké; petrolej 

30 - 60 % 
Xn  R65 

 

215-535-7 1330-20-7 xylén < 10 % 
Xn, Xi  R10-20/21-38 

 

248-363-6 27247-96-7 2-etylhexyl-nitrát 
5 - 10 % 

 

Xn  R20/21-44 

 

203-625-9 108-88-3 toluén 
< 5 % 

 

F, Repr. Cat. 3, Xn, Xi  
R63-11-38-65-67-
48/20 

 

 N/A 
polyolefin amide alkylen amine 

 

1 - 5 % 

 

R53 

 
 
Plné znenie každej platnej R vety nájdete v titulku č. 16. 
 
 
4. Opatrenia prvej pomoci 
 
Po inhalácii - vdýchnutí 
Postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud a teplo. 
Po kontakte s pokožkou 
Okamžite si vyzlečte všetky kontaminované veci, vrátane spodnej bielizne a topánok. 
Po kontakte s pokožkou, okamžite ju umyte: vodou a mydlom. 
Po kontakte s očami 
Okamžite vypláchnite oči množstvom tečúcej vody na 10 to 15 minút, oči musia byť otvorené. 
Vyhľadajte lekára. 
Po požití 
Nechajte vodu požívať v malých dúškoch (zrieďovací efekt). Vyhľadajte lekára. 
Rada pre doktorov 
Pozor na nebezpečenstvo aspirácie. 
 
 
5. Protipožiarne opatrenia 
 
Vhodné hasiace médiá 
Hasiaci prášok, Piesok, Oxid uhličitý (CO2), alkoholu odolná pena. 
Hasiace médiá, ktoré nemôžu byť použité z bezpečnostných dôvodov 
Silný prúd vody. 
Špeciálne expozičné riziká vyplývajúce zo substancie alebo prípravku samotného, horľavé 
produkty, následné plyny 
Formovanie rozloženia produktu možné. 
V prípade požiaru a/alebo explózie nevdychujte výpary. 
Špeciálne ochranné príslušenstvo pre požiarnikov 
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V prípade požiaru: Noste samostatné dýchacie zariadenie 
 
Doplňujúce informácie  
V prípade požiaru ohrozený kontajner schlaďte. 
Potlačte dole plyny/výpary/hmlu pomocou vodného postreku. 
Kontaminovaná hasiaca voda musí byť sústredená oddelene. 
 
 
6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 
Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa osôb 
Noste samostatné dýchacie zariadenie a chemicky odolný oblek. 
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. 
Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa životného prostredia 
Potlačte dole plyny/výpary/hmlu pomocou vodného spreja. 
Nevypúšťajte do odtokov alebo do vodného prostredia. 
V prípade uvoľnenia plynu alebo unikania do vôd, pôdy alebo odvodňovacieho systém, príslušné orgány 
musia byť informované. 
Metódy čistenia 
Absorbujte pomocou naväzujúceho materiálu (napr.: piesok, kremenina, kyslými alebo univerzálnymi 
naväzujúcimi prípravkami). Zabráňte rozširovaniu na veľkých plochách (napr.zaterasením alebo olejovou 
bariérou). 
 
 
7. Manipulácia a skladovanie 
 
Manipulácia 
Pokyny na bezpečnú manipuláciu 
Materiál musí byť pri manipulácii uskladnený v uzavretom zariadení alebo systéme. Výpary / aerosóly 
musia byť okamžite vyňaté nasávaním v mieste vzniku. 
Vyhýbajte sa kontaktu s očami a pokožkou. 
Rady na ochranu pred ohňom a explóziou 
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. 
Prijmite bezpečnostné opatrenia voči statickému náboju. 
Skladovanie 
Pokyny na skladovanie v miestnosti a prepravnom prostriedku 
Udržujte kontajner tesne uzavretý v chlade, dobre vetrateľnom mieste. 
 
 
8. Kontroly expozície/osobná ochrana 
 
Expozičné limitujúce hodnoty 
Expozičné limity (EH40) 

CAS číslo Chemický názov ml/m³ mg/m³ F/ml Kategória Pôvod 
108-88-3 

Toluén 50 191  TWA (8 h) WEL 

  100 384  (15 min) WEL 
 
Expozičné kontroly 
Ochranné a hygienické stupne 
Okamžite vyzlečte všetky kontaminované veci. 
Nevdychujte plyny, pary, výpary a aerosoly. 
Vyhýbajte sa kontaktu s očami a pokožkou. 
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Udržujte ďalej od jedla, nápojov a zvieracích kŕmnych materiálov. 
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. 
"Umyte si ruky po skončení práce s materiálom; pri prestávke, obede, pri presune, atď." 
Ochrana dýchacej sústavy   
V prípade hromadenia pár/výparov, zabezpečte dobrú ventiláciu. 
V prípade požiaru: Noste samostatné dýchacie zariadenie. 
Ochrana rúk 
Odskúšané ochranné rukavice sú vhodné: NBR (Nitrilový kaučuk). FKM (Fluoroelastomer (Viton). (EN374) 
Ochrana očí 
Noste utesnené ochranné okuliare proti možnému streknutiu do očí. (EN 166) 
Ochrana pokožky 
Noste vhodné nerozpustné ochranné oblečenie podľa normy EN 465. 
 
 
9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 
Základné informácie 
Fyzikálny stav: tekutina 
Farba : hnedá 
Vôňa : aromatická 
 
Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie 
 
Zmeny vo fyzikálnom stave Testovací postup   
Bod varu :  200 - 210 °C 
Bod vzplanutia pár:  45 °C 
Nižšie výbušné limity:  > 0,6 vol. % 
Vyššie výbušné limity:  > 7,0 vol. % 
Tlak pár :  > 8 hPa 
(pri 20 °C) 
Hustota (pri 20 °C) :  0.824 - 0.9 g/cm³ 
Rozpustnosť vo vode:  nerozpustné 
(pri 20 °C) 
Rozpustnosť v iných roztokoch:  Organické roztoky 
 
Ďalšie informácie 
Teplota vzplanutia:  > 200 °C 
 
 
10. Stabilita a reaktivita 
 
Okolnosti, ktorým sa treba vyhnúť 
Používajte materiál iba v miestach kde otvorený oheň, oheň a iné zdroje vzplanutia sú mimo dosahu. 
Žiadny rozpad, keď sa používa plánovane. 
Materiály, ktorým sa treba vyhnúť 
Okysličujúce materiály. Kyseliny – koncentrované, žieraviny - koncentrované. 
Nebezpečné produkty po rozklade 
Žiadne nebezpečné produkty po rozklade nie sú známe. 
 
 
11. Toxikologické informácie 
 
Akútna jedovatosť 
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Podstatné záznamy ku klasifikácii: (LD/LC50-hodnoty): 
 
Petrolej (benzín) 
ústne >2000 mg/Kg potkan. 
kožne >2000 mg/Kg králik.  
inhalačne > 5 mg/l/4h potkan. 
 
Toluén 
ústne > 2000 mg/Kg potkan. 
kožne > 14000 mg/Kg králik. 
inhalačne > 31 mg/ l/4h potkan. 
 
Xylén 
ústne > 2000 mg/Kg potkan. 
kožne > 2000 mg/Kg králik. 
inhalačne > 5 mg/ l/4h potkan. 
 
Leptavé a dráždivé účinky 
Po kontakte s pokožkou: Frekventovaný alebo dlhodobý kontakt s pokožkou môže spôsobiť kožné 
podráždenie. Podráždenie očí: Dráždivý efekt je možný. 
Citlivé efekty 
Žiadne riziko scitlivenia. 
 
 
12. Ekologické informácie 
 
Ekologická jedovatosť 
 
Destiláty (petrolej, benzín) 
Ryba, LC50, 10-100 mg/l 
Riasy, IC50, 10-100 mg/l 
 
Toluén 
Ryba, LC50, 1-10 mg/l 
Riasy, IC50, >100 mg/l 
Perloočka, EC50, 10-100 mg/l 
Baktéria, EC50, > 100 mg/l 
 
Xylén 
Ryba, LC50, 1-10 mg/l 
Riasy, IC50, 10-100 mg/l 
Perloočka, EC50, 10-100 mg/l 
 
Životnosť a odbúrateľnosť 
Produkt je biologicky odbúrateľný. 
Biokumulatívne napätie 
Pláva na vode. 
Malé Biokumulatívne napätie. 
Ďalšie informácie 
Nevypúšťajte do odtokov alebo do vodného prostredia. 
 
 
13. Opatrenia pri likvidácii 
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Rada pri likvidovaní 
Nelikvidujte spolu s domácim odpadom. 
Nevypúšťajte do odtokov alebo do vodného prostredia. 
Dojednajte si spolu s miestnym expertom na odovzdávanie presný odpadový kód. 
Musíte pridať špeciálne odpadové číslo v zhode s oficiálnymi nariadeniami a po dohode s odsúhlasenými 
odpadovými spoločnosťami a so zodpovednými orgánmi.  
Kontaminovaný obalový materiál 
Kontajner musí byť kompletne vyprázdnený 
Neprepichujte, nerozrezávajte alebo nezvárajte nevyčistený kontajner. (Nebezpečenstvo výbuchu.) 
 
 
14. Informácie o doprave 
 
Cestná preprava (ADR/RID) 
UN číslo :  1993 
ADR/RID trieda :  3 
Klasifikačný kód:  F 1 
Riziko číslo:  30 
Varovné označenie:  3 
ADR/RID baliaca trieda:  III 
Limitované množstvo:  5 l 
Popis tovaru 
Horľavá tekutina, n.o.s. 
 
Vnútrozemská plavebná preprava 
UN číslo:  1993 
ADNR trieda:  3 
Klasifikačný kód:  F1 
Varovné označenie:  3 
Baliaca trieda:  III 
Limitované množstvo:  LQ7 
Popis tovaru 
Horľavá tekutina, n.o.s. 
 
Námorná preprava 
UN číslo:  1993 
IMDG kód :  3 
Varovné označenie:  3 
IMDG baliaca trieda:  III 
EmS :  F-E, S-E 
Limitované množstvo:  5 l 
Popis tovaru 
Horľavá tekutina, n.o.s. 
 
Letecká preprava 
UN/ID číslo:  1993 
ICAO/IATA-DGR :  3 
Varovacie označenie:  3 
ICAO baliaca trieda:  III 
Limitované množstvo na pasažiera:  10 l 
IATA- baliace inštrukcie - Pasažier:  309 
IATA- max. množstvo - Pasažier:  60 l 
IATA- baliace inštrukcie - Náklad:  310 
IATA- max. množstvo – Náklad:  220 l 
Popis tovaru 
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Horľavá tekutina, n.o.s. 
 
 
15. Regulačné informácie  
 
Označenie 
Symboly nebezpečenstva : Xn - Škodlivý 
 
            Xn 

 
     Xn-Škodlivý 
 
Nebezpečné komponenty indikované na označení 
Destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké; petrolej  
 
R vety 
R10 Horľavý. 
R21/22 Škodlivý po požití a pri kontakte s pokožkou. 
R65 Škodlivý: Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. 
 
S vety 
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 
 
EU regulačné informácie 
Doplňujúce informácie 
 
Obsahuje: 
> 30 % alifatických uhľovodíkov 
5 - 15 % aromatických uhľovodíkov 
< 5 % Fenoly and halogénové fenoly 
 
Národné regulačné informácie 
Trieda kontaminovania vody (D):  2 – vodné kontaminovanie 
 
 
16. Ďalšie informácie 
 
Celý text R-viet týkajúcich sa sekcie 2 a 3 
R10 Horľavý. 
R11 Veľmi horľavý. 
R20/21 Škodlivý po vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou. 
R38 Dráždi pokožku. 
R44 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore 
R48 Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii. 
R51 Jedovatý pre vodné organizmy. 
R53 Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. 
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R63 Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa. 
R65 Škodlivý: po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. 
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.  
 
Ďalšie informácie 
Informácie sú založené na súčasnom stupni našich vedomostí. Majú popisovať naše výrobky z hľadiska 
požiadaviek na bezpečnosť a ich významom nie je to, aby zaručovali isté vlastnosti. 
Správca našich produktov je výnimočne zodpovedný za prístup k existujúcim právam a pravidlám. 
 
 

(Informácie pre nebezpečné ingrediencie boli zadané jednotlivo z poslednej verzie subdodávateľskej karty 
bezpečnostných údajov.) 


