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Karta bezpečnostných údajov
Vypracovaná podľa Vyhlášky MH č. 515/2001 Z. z.

Dátum vydania: 04.02.2011 Dátum revízie:

1 Identifikácia látky / prípravku a výrobcu/dovozcu

Chemický názov látky / obchodný názov prípravku: POWER HARD
          Prací prostriedok na extrémne znečistené prádlo

Použitie látky /prípravku: Prací prípravok pre profesionálne použitie
Výrobca/dovozca:
ER-EM, s.r.o.
Nám SNP 196/42
929 01 Dunajská Streda
IČO: 464 821 05
Tel: +421 911 637733

Informácie pre núdzové volanie: Toxikologické informačné centrum Tel. : 00421 2 547 741 66

2 Zloženie alebo informácie o prísadách
Chemická charakteristika prípravku
Prípravok obsahuje tieto nebezpečné látky

Identifikačné čísla Chemický názov látky Koncentrácia % Symboly nebezpečia
CAS:
EINECS:

497-19-8
207-838-8

uhličitan sodný < 10 Xi
R-vety 36
S-vety 2, 22, 26

CAS:
EINECS:

11138-47-9
234-390-0

peroxoboritá kyselina 
sodná soľ

< 5 Xi
R-vety 36
S-vety 25, 26

CAS:
EINECS:

6834-92-0
229-912-9

metakremičitan disodný > 30 C,Xi
R-vety 34, 37
S-vety 1/2, 13, 24/25, 
36/37/39, 45

CAS:
EINECS:

68391-01-5 alkoholy, C12-15, 
etoxylované

< 5 Xn,Xi,N
R-vety 22,36/38,50,41
S-vety 26, 45, 60, 61

CAS:
EINECS:

25155-30-0
246-680-4

dodecylbenzénsulfonát 
sodný

< 5 Xn,Xi
R-vety 22,41,38
S-vety 26,28, 36/37/39,45

CAS:
EINECS:

9014-01-1
232-752-2

subtilizín < 0,1 Xn,Xi
R-vety 41,42, 37/38
S-vety 2,22,24,26,36/37/39

3 Identifikácia rizík
Klasifikácia prípravku: C žieravý 
                                         R38
                                         R41
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Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka pri používaní látky / prípravku: Dráždi 
pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí.
Najzávažnejšie  nepriaznivé  účinky  na  životné  prostredie  pri  používaní  látky  /  prípravku: 
Prípravok nie je nebezpečný pre životné prostredie.

4 Opatrenia prvej pomoci
Všeobecné pokyny : Postupovať podľa nasledujúcich bodov.
Pri nadýchnutí: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí 
vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri styku s pokožkou: Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev pokožku opláchnite veľkým 
množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri zasiahnutí očí: Oči preplachovať aspoň 15 minút čistou vodou tak, aby sa dostala pod obe 
viečka. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri požití: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Ďalšie údaje: Platia všeobecné pravidlá prvej pomoci.

5 Protipožiarne opatrenia
Vhodné hasiace prístroje: CO2, Hasiaci prášok, voda, rozstrekovaný vodný lúč, pena.
Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky: V prípade požiaru 
používať ochranný dýchací prístroj, vhodný ochranný odev vrátane ochranných rukavíc a 
ochranného štítu.

6 Opatrenia pri náhodnom uvoľnení látky / prípravku
Osobné bezpečnostné opatrenia: Používať vhodné ochranné prostriedky. Dodržiavať pravidlá 
pracovnej hygieny. Nechránené osoby sa nesmú približovať.
Bezpečnostné opatrenia pre ochranu životného prostredia: Podľa možnosti utesniť miesto úniku 
a uniknutú látku zachytiť. Zabrániť kontaminácii zdrojov vody, vegetácie a vniknutiu do 
kanalizácie..
Doporučené metódy čistenia a zneškodnenia: Prípravok odstraňujte pomocou metly. 
Kontaminovaný materiál zneškodňujte podľa bodu 13.

7 Pokyny pre zaobchádzanie a skladovanie látky / prípravku
Pokyny pre zaobchádzanie: Dodržujte všeobecné pokyny pre bezpečné nakladanie s chemickými 
prípravkami. Manipulácia nie je povolená nepovolaným a nepoučeným osobám.
Technické opatrenia:
Prepravná teplota: 
Teplota pri nakladaní a vykladaní:
Nebezpečenstvo vzniku elektrostatických nábojov:
Pokyny pre skladovanie: Skladovať v originálnom riadne uzavretom obale na suchom, dobre 
vetranom mieste.
Skladovacia teplota: +5 – +30 °C
Vhodné materiály a obaly: Polyetylén, polypropylén
Nevhodné materiály:

8 Kontroly expozície látkou / prípravkom a osobná ochrana 
Technické opatrenia na obmedzenie expozície osôb: Zodpovedajúce vetranie, prípadne miestna 
ventilácia a dobré bežné odsávanie.
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Kontrolné parametre (najvyššie prípustné hodnoty vystavenia – NPHV): Najvyššie prípustné 
hodnoty vystavenia (NPHV) pre látky obsiahnuté vo prípravku nie sú uvedené v prílohe č.1 
k Nariadeniu vlády č 45/2002:
Osobní ochranné prostriedky:
Ochrana dýchacích orgánov: Nie je požadovaná žiadna špeciálna ochrana. Pri nedostatočnom 
vetraní ochrana dýchacích orgánov vhodným respirátorom.
Ochrana očí: Ochranné okuliare.
Ochrana rúk: Gumené rukavice.
Ochrana celého tela: Ochranný odev odolný voči lúhom.
Ďalšie údaje vrátane všeobecných hygienických opatrení: Skladovať oddelene od potravín 
a krmív. Zasiahnutý odev ihneď vyzliecť. Po práci dôkladne umyť ruky.

9 Fyzikálne a chemické vlastnosti látky / prípravku
Všeobecné údaje:
Skupenstvo (pri 20°C) : prášok
Farba: biela až nažltlá s obsahom modrých alebo zelených čiastočiek
Zápach: charakteristický po použitej vonnej kompozícii
Zmena stavu: 
Teplota( rozmedzie teplôt ) topenia (°C): nestanovené
Teplota(rozmedzie teplôt ) varu (°C): nestanovené
Bod vzplanutia (°C): nemá
Teplota vznietenia: nestanovené
Horľavosť: nie je horľavý.
Samovznietenie: nie je samozápalný
Nebezpečie explózie: ne je nebezpečie explózie
Hustota: 0,8 g/cm3
Rozpustnosť/ miešateľnosť vo vode: rozpustný

10 Informácie o stabilite a reaktivite látky / prípravku
Podmienky pri ktorých je látka / prípravok stabilný: Pri dodržaní návodu na použitie a 
skladovanie nedochádza k rozkladu.
Podmienky ktorým je potrebné sa vyhnúť: Teplota nižšia ako +5°C a vyššia ako 30°C
Látky a materiály, s ktorými výrobok nesmie prísť do styku: Kyseliny.
Nebezpečné reakcie: Reakcie s kyselinami. Tepelný rozklad.
Nebezpečné rozkladné produkty: Produkty tepelného rozkladu: toxické a dráždivé plyny.

11 Informácie o toxikologických vlastnostiach látky / prípravku
Akútna toxicita:
Hodnoty LD/LC 50:
Primárne dráždivé účinky:
Na kožu: Dráždivé účinky.
Na oči: Nebezpečie vážneho poškodenia zraku.
Pri požití: Dráždivé účinky.
Pri vdýchnutí: Môže spôsobiť podráždenie
Senzibilizácia: ne je známa
Doplňujúce toxikologické upozornenia: Prípravok poukazuje na základe výpočtov podľa 
konvenčnej kalkulačnej metódy prílohy č 10 Výnosu 2/2005 nasledujúce nebezpečie: dráždivý.
12 Ekologické informácie o látke / prípravku
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Rozložiteľnosť: Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v prípravku spĺňajú podmienky biologickej 
odbúrateľnosti (úplná biologická odbúrateľnosť>60 %) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 648/2004 zo dňa 3. marca 2004 o detergentoch.
Ďalšie ekologické upozornenia: Nesmie nezriedený preniknúť do odpadových vôd alebo žúmp.

13 Informácie o zneškodňovaní látky/prípravku
Spôsoby zneškodnenia látky/prípravku: Zneškodňuje sa v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z., 
o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Spôsoby zneškodnenia kontaminovaného obalu: Zneškodňuje sa v súlade so zákonom č. 
223/2001 Z.z., o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Ďalšie údaje: Doporučený čistiaci prostriedok: voda.

14 Informácie o preprave a doprave

Cestná a železničná preprava (ADR/RID trieda): 8
Trieda: 80
Obalová skupina: III
Číslo UN: UN3253
Výstražná tabuľa: C6
Označenie nákladu:

15 Regulačné informácie
Právne predpisy ktoré sa vzťahujú na látku / prípravok: Zákon č.163/2001 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.
Klasifikácia a označenie látky/ prípravku:

Použitie látky / prípravku: Prací prípravok pre profesionálne použitie
Prípravok obsahuje tieto zložky( komponenty): uhličitan sodný, peroxoboritá kyselina sodná soľ, 
kremičitan disodný, alkoholy, C12-15, etoxylované, dodecylbenzénsulfonát sodný, subtilizín.
Symboly nebezpečnosti:                                    C 
                                                                         
                                                                        

R – vety 
R38 Dráždi pokožku
R41 Riziko vážneho poškodenia očí
S – vety:
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí
S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody
a vyhľadať lekársku pomoc
S39 Použite ochranu očí a tváre
46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
Označenie podľa prílohy č 10 k výnosu MH 2/2005:

16 Ďalšie informácie

Úplný text všetkých viet označených písmenom R:
R22 Škodlivý po požití
R36 Dráždi oči
R36/38 Dráždi oči a pokožku
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R37 Dráždi dýchacie cesty
R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku
R38 Dráždi pokožku
R41 Riziko vážneho poškodenia očí
R42 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí
R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy

Prehlásenie: Údaje vychádzajú zo súčasného stavu znalostí, nepredstavujú však záruku vlastností 
produktu a nevznikajú tak žiadne zmluvné právne vzťahy. Prípravok je popísaný so zreteľom 
k požiadavkám bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia, nejedná sa o akostnú normu. 
Prípravok je určený len na profesionálne použitie.
Používajte len podľa doporučení odborných poradcov výrobcu alebo distribútora.
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