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       Národné toxikologické a informačné centrum 
 
1. Identifikácia látky ( prípravku) a spoločnosti  
 
Obchodný názov prípravku Trend tekuté mydlo modré/biele 
Použitie prípravku Mydlo 
  
Identifikácia výrobcu DYMOL Kft 

Raktár krt 1, H-2143 Kistarcsa 
Tel.inf.: +36 28 470 500 – 470 292 
Zodpovedná osoba: Molnár Csilla 

 
Identifikácia distribútora pre SR 

 
Trend Hygiena, s.r.o., Višňová č.463/23, 930 12 
Ohrady, SR 
IČO : 44783892 
Telefón :+421 31 55 11 711  
www.trendhygiena.sk 

Informácie pre núdzové volanie Národné toxikologické informačné centrum 
Limbova 5, 833 05, Bratislava 
Tel.č. : 00421 2 5477 41 66 

2. Identifikácia rizík 
 
Klasifikácia rizík : Neudáva sa 
Negatívne – fyzikálno chemické účinky : - 
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka 
pri používaní prípravku : 

- 

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné 
prostredie pri používaní výrobku : 

- 

 
3. Zloženie alebo informácie o prísadách 
 
Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky: - 
Synonymá : - 
 

Identifikačné čísla Chemický názov látky Koncentrácia 
( %) 

Symboly nebezpečia 

CAS: 6889-138-3 Neionová povrchovo aktívna látka <10% Xi 
Číslo EC 500-234-8    
Sumárny vzorec - 
R – vety R36/38 
S – vety - 
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4. Opatrenia prvej pomoci 
 
Všeobecné pokyny :  Postupovať podľa nasledujúcich bodov: 
Pri nadýchaní : - 
Pri styku s kožou : - 
Pri zasiahnutí očí : Vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku 

pomoc 
Pri požití :  Vyhľadať lekársku pomoc, odložiť obal, nevyvolávať 

zvracanie 
Ďalšie údaje :  Platia všeobecné pravidlá prvej pomoci, v prípade 

potreby ďalších informácií obrátiť sa na Národné 
toxikologické centrum. 

 
5. Protipožiarne opatrenia 
 
Vhodné hasiace prostriedky : Nie je horľavé / voda, pena, prášok, CO2 
Nevhodné hasiace prostriedky : - 
Osobité riziká expozície : - 
Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov : - 
 
6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 
Osobné bezpečnostné opatrenia :  - 
Enviromentálne bezpečnostné opatrenia : Nevypúšťať do vodných zdrojov a do pôdy 
Doporučené metódy čistenia : Pri úniku likvidovať s použitím ochranných rukavíc 
Ďalšie údaje :  - 
 
7.Zaobchádzanie a skladovanie 
 
Pokyny pre zaobchádzanie : Podľa návodu na použitie 
Pokyny pre skladovanie : Skladovať v originálnom balení na suchom a chladnom 

mieste pri teplotách 5 - 40°C, chránené od priameho 
slnečného žiarenia. 

 
8.Kontroly expozície a osobná ochrana 
 
Technické opatrenia na obmedzenie expozície 
osôb : 

Neuvádza sa 

NPEL : - 
Osobné ochranné prostriedky : - 
 
9. Fyzikálne a chemické vlastnosti  
 
Skupenstvo Kvapalina 
Farba Modrá / Biela, perleťová 
Zápach Jemná citrusová parfumácia 
Hodnota pH ( 1% roztok) 6,5 – 7,5 pri 20°C 
Teplota topenia Neuvádza sa 
Teplota varu neuvádza sa 
Bod vzplanutia neuvádza sa 
Horľavosť Nehorľavý 
Hustota 1,1 – 1,2 g/cm3 
Rozpustnosť vo vode Úplne rozpustné 
Oxidačné vlastnosti Neuvádza sa 
Rozdeľovací koeficient  neuvádza sa 
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10. Stabilita reaktivita 
 
Podmienky pri ktorých je prípravok stabilný : Stabilný za normálnych podmienok. 
Podmienky, ktorým je potrebné sa vyhnúť : Neuvádza sa 
Látky s ktorými nesmie prípravok prísť do styku : - 
Nebezpečné produkty rozkladu : Žiadne známe pri dodržaní pracovných postupov 
 
11. Toxikologické informácie  
 
Akútna toxicita :  
   LD0, orálne potkan Neuvádza sa - 
   LD50, dermálne potkan Neuvádza sa - 
   LC50, inhalačne potkan Neuvádza sa - 
Dráždivosť Neuvádza sa - 
Senzibilizácia Neuvádza sa - 
Mutagenita Neuvádza sa - 
Karcinogenita Neuvádza sa 
Toxicita pri reprodukcii Neuvádza sa 
Skúsenosti u človeka Neuvádza sa 
Prevádzanie skúšok na zvieratách Neuvádza sa 
Ďalšie údaje Klasifikácia – netoxický 
 
12.Ekologické informácie 
 
Akútna toxicita pre vodné organizmy:  
  LC5O,96 hod, ryby : Neuvádza sa 
  EC50, 48 hod, dafnie : Neuvádza sa 
  IC50, 72 hod, riasy : Neuvádza sa 
Biodegradácia : Neuvádza sa 
Mobilita : úplne rozpustná vo vode 
Bioakumulačný potenciál Neuvádza sa 
Ekologické riziká : Slabé negatívne účinky na vodné zdroje / trieda 1 
 
13. Informácie o zneškodňovaní 
 
Spôsoby zneškodnenia prípravku : Zneškodňuje sa v súlade so zákonom č. 223/2001  

o odpadoch. Je zakázané vypúšťať výrobok do pôdy, 
prirodzených vodných zdrojov v neriedenom stave. 

Spôsoby zneškodnenia kontaminovaného obalu : Zneškodňuje sa v súlade so zákonom č. 223/2001  
o odpadoch. Nekontaminovaný obal sa môže 
opakovane použiť, alebo s ním nakladať ako 
s komunálnym odpadom. 
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14. Informácie o preprave a doprave 
 
Spôsob prepravy : Prepravovať v uzavretých PE obaloch. 
Cestná a železničná preprava  ADR/RID trieda :  
  Trieda : - 
  UN číslo : - 
  Typ obalu : - 
Vodná preprava ADR/ADNR  
  Trieda : - 
  UN číslo : - 
  Typ obalu : - 
Preprava po mori IMDG  
  Trieda : - 
  UN číslo : - 
  Typ obalu : - 
Letecká preprava ICAO/IATA  
  Trieda : - 
  UN číslo : - 
  Typ obalu : - 
 
15.Regulačné opatrenia 
 
Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na látku/prípravok NV č.355/2006 Z.z. 

Zákon č.163/2001 Z.z. 
Klasifikácia a označenie látky podľa zákona 
č.163/2001 Z.z. 

- 

Použitie látky hygienický prostriedok 
Hmotnosť/ objem 5 l / 1 l 
Účinné zložky Neiónový tenzid 
Symboly nebezpečnosti :  - 
R -vety R36/38 – dráždi oči a pokožku 

 
S - vety  
 
16.Ďalšie informácie 
R –vety – úplné znenie R36/38 – dráždi oči a pokožku 
S – vety – úplné znenie - 
Zdroje kľúčových dát centrum pre chemické látky a prípravky : IENECS 

information system, Zbierka zákonov. 
Klasifikácia podľa zákona č.163/2001 Z.z. 
o chemických prípravkoch v znení neskorších 
predpisov. 
Vyhláška MH SR č. 515/2001 Z.z. a vyhláška MH SR 
č. 423/2001 Z.z. 

Prehlásenie : Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na 
základe súčasného stavu a stavu znalostí o prípravku 
a je v súlade s platnými právnymi predpismi. Obsahuje 
údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. 
Údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov sú 
považované za presné v čase ich vydania. Nie sú 
určené pre súkromných spotrebiteľov a nedávajú 
právnu záruku o špecifických vlastnostiach výrobku. 
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