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1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

 

1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov: Dixi žihľavový suchý šampón 

 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa  

neodporúčajú Suchý šampón na vlasy. Neodporúča sa iné použitie ako uvedené. 

 

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Herba Drug s.r.o. 

Mlynská 1335 

053 11 Smižany 

Slovensko 

IČO: 36172944 

Tel.: 00421-53-4434360-2 

herba@herbadrug.sk   

 

1.4. Núdzové telefónne číslo 

 Národné toxikologické informačné centrum Bratislava, tel.: 00421-(0)2-54774166 

 

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 

 

2.1. Klasifikácia zmesi 

        

Mimoriadne horľavý aerosól - H222 

 

2.2. Prvky označovania 

 

Výstražné piktogramy: 

 

  
  

Výstražné slovo:  NEBEZPEČENSTVO  

 

Výstražné upozornenia:  

 

H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.  
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H229 - Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť.  

 

Bezpečnostné upozornenia: 

 

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.  

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/ horúcich povrchov. 

Nefajčite.  

P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.  

P251 - Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní 

obsahu.  

P410 - Chráňte pred slnečným žiarením.  

P412 - Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122°F.  
 

2.3. Iná nebezpečnosť 

Tento výrobok neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne 

a toxické (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) v koncentráciách 

0,1% alebo vyšších. 

 

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

 

3.1 Látky     

 

3.2. Zmes 

 

Identifikátor produktu: Dixi žihľavový suchý šampón 

 

Nebezpečné zložky v produkte: 

Chemický názov (INCI) 
Obsah 

(%) 
Číslo CAS 

Triedy a 

kategórie  

nebezpečenstva 

Kódy  

piktogramov 

a 

výstražných 

slov 

Výstražné 

upozornenia 

  Ethanol/Alcohol denat. 8 - 15 64-17-5 
Flam.Liq.2 

 

GHS02 

Dgr H225 

 

Butane, 

Propane, 

Isobutane 

60 - 70 

106-97-8 

75-28-5 

74-98-6 

Flam.Gas 1 

GHS02 

GHS04 

Dgr 

H220 

H280 

 

Úplné znenia výstražných upozornení sú uvedené v časti 16.  
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4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

 

Pri zasiahnutí očí vyplachovať pod tečúcou vodou min. 5 min., ak problémy pretrvávajú 

vyhľadať lekára. 

 

Pri požití nevyvolávať vracanie, vypláchnuť ústa vodou. Vypiť väčšie množstvo vody, 

vyhľadať lekára a ukázať obal alebo označenie. 

 

Pri zasiahnutí pokožky nevzťahuje sa.  

 

Pri inhalácií zabezpečiť vetranie, presunúť postihnutého na čerstvý vzduch. 

 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  Pri zasiahnutí očí môže 

spôsobiť podráždenie sprevádzané sčervenaním a slzením. Pri požití môže spôsobiť 

podráždenie ústnej dutiny a hornej časti tráviaceho ústrojenstva. U citlivých jedincov môže 

vyvolať podráždenie pokožky. 

 

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

V prípade alergickej reakcie (vyrážka, opuch, začervenanie), vyhľadajte lekára a ukážte obal 

alebo označenie. 

 

 

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

 

5.1. Hasiace prostriedky 

 

Vhodné hasiace prostriedky: 

Používajte vodný hasiaci prístroj, penový hasiaci prístroj, suchú chemikáliu alebo oxid 

uhličitý. 

 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce zo zmesi: 

Pri zahrievaní môže nádoba explodovať. 
 

5.3. Rady pre požiarnikov: 

Ak je to potrebné, noste vlastné dýchacie prístroje. 
 

 

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy: 
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Používajte osobné ochranné pomôcky. 

Zabezpečte dostatočné vetranie. 
 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: 

Zabráňte vniknutiu suchého šampónu do kanalizácie / verejných vôd. Veľké škvrny by sa 

mali absorbovať na nehorľavý absorpčný materiál na zneškodnenie. 
 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: 

Nasajte s inertným absorpčným materiálom. 

Skladujte vo vhodných nádobách pred likvidáciou. 

 

6.4. Odkaz na iné oddiely  

Informácie nie sú k dispozícií. 

 

7.  ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Zaobchádzajte v súlade s návodom na použitie uvedenom na obale výrobku. 
 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Nádoba pod tlakom. Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Chráňte pred 

svetlom a vlhkosťou. Skladujte v tesne uzavretých nádobách pri izbovej teplote, na suchom a 

dobre vetranom mieste. 

 

7.3. Špecifické konečné použitie uvedené v bode 1.2. 

 

8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

 

8.1. Kontrolné parametre  

    Informácie nie sú k dispozícií.  
 

8.2. Kontroly expozície 

 

Ochrana očí / tváre: nie je potrebná, ak sa výrobok používa ako priamy.  

Ochrana pokožky: nie je potrebná 

Ochrana dýchacích ciest: nie je potrebná, ak sa výrobok používa ako priamy. 

 

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

 

Vzhľad a farba:                                              biely prášok v čírej kvapaline 

Zápach (vôňa):                                               príjemný, charakteristický pre použitú vôňu 



 

 

 
 

Karta bezpečnostných údajov 

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č.1907/2006) 

Strana 5 z 8 

Dátum vydania: 

2.10.2017 
Dixi ŽIHĽAVOVÝ suchý šampón 

Dátum revízie: 

28.2.2018 

 

Prahová hodnota zápachu:                             nie sú k dispozícii žiadne údaje 

pH:                                                                 nepoužiteľné 

Teplota topenia / zmrazenie:                          nie sú k dispozícii žiadne údaje 

Počiatočná teplota varu a rozmedzie varu:    nie sú k dispozícii žiadne údaje 

Bod vzplanutia:                                              nie sú k dispozícii žiadne údaje 

Rýchlosť odparovania:                                   nie sú k dispozícii žiadne údaje 

Horľavosť (pevná látka, plyn):                       nie sú k dispozícii žiadne údaje 

Horné/dolné hranice horľavosti alebo výbušnosti: nie sú k dispozícii žiadne údaje 

Tlak pary:                                                         nie sú k dispozícii žiadne údaje 

Hustota pary :                                                   nie sú k dispozícii žiadne údaje  

Relatívna hustota:                                            nie sú k dispozícii žiadne údaje 

Rozpustnosť vo vode:                                      čiastočne rozpustná 

Rozdeľovací koeficient:                                   n-oktanol/voda:nie sú k dispozícii žiadne údaje 

Teplota samovznietenia:                                  nie sú k dispozícii žiadne údaje 

Teplota rozkladu:                                             nie sú k dispozícii žiadne údaje 

Viskozita:                                                         nie sú k dispozícii žiadne údaje  

Výbušné vlastnosti:                                         nie sú k dispozícii žiadne údaje  

Oxidačné vlastnosti:                                        nie sú k dispozícii žiadne údaje 

 

9.2. Ostatné bezpečnostné informácie 

Nie sú k dispozícií žiadne údaje 
 

10. STABILITA A REAKTIVITA 

 

10.1. Reaktivita Stabilný pri odporúčanom skladovaní 7.2. a zaobchádzaní 7.1. 

 

10.2. Chemická stabilita Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok. 

 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií Pri odporúčanom skladovaní 7.2. a zaobchádzaní 7.1. 

nedochádza k nebezpečným reakciám. 

 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Teplo, plamene, iskry 

 

10.5. Nekompatibilné materiály Silné oxidačné činidlá 

 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu  Oxidy uhlíka, oxidy dusíka 

 

 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 

 

11.1.1. Látky 
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11.1.2 Zmesi 

 

a) akútna toxicita nespĺňa kritéria klasifikácie 

b) dráždivosť nespĺňa kritéria klasifikácie 

c) poleptanie/žieravosť nespĺňa kritéria klasifikácie 

d) senzibilizácia nespĺňa kritéria klasifikácie  

e) toxicita po opakovanej dávke nespĺňa kritéria klasifikácie 

f) karcinogenita nespĺňa kritéria klasifikácie  

g) mutagenita  nespĺňa kritéria klasifikácie  

h) reprodukčná toxicita nespĺňa kritéria klasifikácie 

 

 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

 

12.1. Toxicita Informácie nie sú k dispozícií. 

 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť Informácie nie sú k dispozícií. 

 

12.3. Bioakumulačný potenciál Informácie nie sú k dispozícií. 

 

12.4. Mobilita v pôde Informácie nie sú k dispozícií. 

 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB Informácie nie sú k dispozícií. 

 

12.6. Iné nepriaznivé účinky Informácie nie sú k dispozícií. 
 

 

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 
 

 

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

 

14.1 UN číslo 

1950 AEROSOL 
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14.2 UN správny názov prepravy 

Spotrebiteľská komodita 

 

14.3 Trieda (-y) nebezpečnosti pre dopravu:  

2.1 

 

14.4 Obalová skupina 

- 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie 

Zmes nie je nebezpečnou pre životné prostredie podľa kritérií vzorových predpisov OSN (ako 

sú vyjadrené v zákone IMDG, ADR, RID a ADN) a/alebo znečisťujúcou moria podľa zákona 

IMDG. 
 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

 

NEBEZPEČENSTVO. Mimoriadne horľavý aerosól. Tlaková nádoba: pri zahriatí môže 

vybuchnúť.  

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/ 

horúcich povrchov. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Nádoba 

je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte 

pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122°F.  
 

 

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

 

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre  zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a 

životného prostredia 

 

Nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 z 18. decembra 2006 (REACH)  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o 

klasifikácií, označovaní a balení látok a zmesí (CLP). 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o 

kozmetických výrobkoch. 

 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti  

Zmes bola klasifikovaná v súlade s kritériami uvedenými v Nariadení Európskeho parlamentu 

a Rady (ES)  č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácií, označovaní a balení látok a 

zmesí, Príloha I, v znení neskorších predpisov. Zmes nebola testovaná. 

 

 

16. INÉ INFORMÁCIE 

 

Zmeny oproti predchádzajúcej verzii v bodoch: 4.1., 4.2., 4.3., 11.1. 
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Použité symboly a skratky: 

 

GHS02          Horľavé látky 

GHS04          Plyny pod tlakom 

Dgr                Nebezpečenstvo 

 

Flam. Gas 1  - Horľavý plyn. Kategória 1. 

Flam. Liq. 2 – Horľavá kvapalina. Kategória 2. 

 

H – vety 

 

H220 – Mimoriadne horľavý plyn. 

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary. 

H280 - Obsahuje plyn pod tlakom: pri zahriatí môže vybuchnúť. 

 

 

 

Upozornenie 

Zmes  by nemala byť použitá na žiadny iný účel ako je určená.  

Informácie uvedené v tomto dokumente vychádzajú z našich najlepších znalostí a súčasnej 

legislatívy. Popisujú zmes z hľadiska zdravotných, bezpečnostných a ekologických 

požiadaviek na bezpečnú manipuláciu, použitie a likvidáciu. 

 


