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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
 (Podľa smernice 93/112/EC) 

 
REPSOL LIQUIDO DE FRENOS DOT-4 

 
 1. Identifikácia produktu 

Obchodný názov: REPSOL LIQUIDO DE FRENOS DOT-4 
Chemický názov:  
Synonymum: Brzdová kvapalina.  

Molekulárne zloženie: NP CAS# NP 

Výrobca: 

Repsol Distribución S.A. 

Orensa 34, 280 20 Madrid 

Tel. 0034 91 348 7900 

Dovozca: 

Landigas spol. s r.o. 

Tri hôrky 5, 04011 Košice 

IČO: 36198862 

Tel. 0903 645 565  

Informačné toxikologické centrum: 
Toxikológické a informačné centrum , 
Limbová 5 , 83305 Bratislava ,           
nonstop infolinka  tel.02/54774166 

EC (EINECS)# NP  Annex I (67/548/EEC)# NP 

                
       

2. Zloženie 
Obecné zloženie: Zmes glykol éterov a glykolov. 

Nebezpečné komponenty: Rozsah % Klasifikácia 

  R S 
Dietylén glykol monometylový éter 
CAS: 111-77-3 
EINECS: 203-906-6 
 
Dietylén glykol 
CAS: 111-46-6 
EINECS: 203-872-2 
 
Dián 
CAS: 80-05-7 
EINECS: 201-245-8 

 
>0.1% 

 
 

>1% 
 
 

>0.1% 
 

 
R63 

 
 

R22 
 
 

R36/37/38 
R43 
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3. Identifikácia rizík 

Fyzikálne/chemické TOXICITA/SYMPTÓMY 

Pri nahriati emituje jedovaté a 
dráždivé výpary. 

Inhalácia: Výpary môžu spôsobiť podráždenie nosa, hrdla a dýchacích ciest.  

 Vnútorné požitie: Prehltnutie môže spôsobiť závraty, ospalosť, nevoľnosť a 
zvracanie. 

 Kontakt s kožou: Priamy kontakt s kožou môže spôsobiť podráždenie. 
Opakovaný, či predĺžený kontakt môže spôsobiť odtučnenie kože vedúce k 
podráždeniu a dermatitíde. 

 Oči: Kvapalina môže spôsobiť podráždenie spojovky a poškodenie rohovky. 

 Obecný toxický efekt: Produkt môže spôsobiť podráždenie očí. 

 
 

4. Pokyny pre prvú pomoc 

Inhalácia:  Postihnutého premiestniť na čerstvý vzduch. Udržať ho v pokoji. 

Vnútorné požitie:  Vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie. Zabezpečiť lekársku pomoc. 

Kontakt s kožou: Odstrániť kontaminované šatstvo a obuv a postihnutú oblasť umyť vodou a mydlom. 

Oči: Držať viečka otvorené a vymývať vodou najmenej po dobu 15 minút. Okamžite zabezpečiť lekára. 

Obecné upozornenie: Pri škodlivých následkoch zabezpečiť lekársku pomoc. 
 
 

5. Pokyny pre prípad požiaru. 

Vhodné hasiace média: Alkoholová pena, suchý chemický prášok, CO2, vodný sprej. 

Nevhodné hasiace média: NP 

Výbušné produkty: CO2, H2O, CO(pri nedostatku vzduchu). 

Špeciálne opatrenia:  Odstráňte kontajnery s horiacej oblasti. Vodný sprej opatrne aplikovaný na povrch vyvoláva 
penenie, a to hasí oheň. Riaďte sa bezpečnostnými procedúrami. 

Špeciálne riziká: Produkt musí byť predhriaty, aby nastalo vznietenie. Oheň môže vytvárať dráždivé plyny. 

Ochranné prostriedky: Teplu odolný oblek a rukavice. Kyslíkový prístroj v prítomnosti vysokej koncentrácie výpar. 

 
 

6. Opatrenie v prípade úniku pri nehode 

Opatrenie pre životné prostredie: Zabráňte škvrnám 
dostať sa do odtokov a kanálov. Zabráňte rozptýleniu 
produktu. 

Bezpečnostné opatrenie obsluhy: Zabráňte kontaktu s 
kvapalinou a inhalácii výpar. 

Spôsoby čistenia: Vetrajte oblasť úniku kvapaliny. Izolujte 
a odstráňte tečúcu látku s absorpčným suchým pieskom. 

Osobná ochrana: V prítomnosti výpar používajte 
ochrannú masku, ak je to potrebné. Pre zabránenie kontaktu 
s kvapalinou noste rukavice a ochranné okuliare. 
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7. Manipulácia a skladovanie 

Manipulácia:           

 Obecné upozornenie: Nefajčite, nejedzte a nepite. Používajte tekutý čistiaci prostriedok na umývanie rúk. Noste 
ochranné oblečenie, aby ste zabránili dlhému kontaktu alebo inhalácii produktu. Odstráňte všetky zdroje 
vznietenia s oblastí, kde sa s látkou narába alebo používa; žiadne iskry alebo plamene v nebezpečnej oblasti. 

 Špeciálne podmienky: Dobré lokálne vetranie. 

              Použitie: Brzdová kvapalina. 

Skladovanie: 
Teplota a rozkladné produkty:  NP 

 Nebezpečná reakcia: NP 

 Skladovacie podmienky: Skladovať pri izbových teplotách. Chladné a dobre vetrané miesta. Odstráňte všetky 
možné zdroje vznietenia. Vhodné materiály na skladovanie sú mäkká oceľ alebo nerezová oceľ. 

 Nekompatibilné materiály: Oxidanty. 

8. Kontrola expozície a osobná ochrana 

Osobná ochrana: 

Ochrana dýchacích ciest: V prítomnosti vysokej 
koncentrácie výparov, ochranná dýchacia maska s filtrom 
proti organickým výparom. 

 Ochrana očí: Ochranné okuliare pre zabránenie kontaktu 
pri špliechaní. 

Ochrana kože: Nitrilové rukavice odolné voči chemikáliám 
(index prenikania nad 2: viac ako 30 minút). Vhodný odev 
a obuv.  

Ďalšie ochranné prostriedky: Sprchy a prostriedky na 
vyplachovanie očí na pracovisku. 

Obecné upozornenia: Lokálne vetranie. Nefajčiť a zabrániť otvoreným plameňom a iným zdrojom vznietenia. Vyhnite sa 
predĺženému kontaktu a inhalácii výpar. 

Špeciálne hygienické požiadavky: Dobré pracovné praktiky a osvojenie si dobrej osobnej hygieny znižuje možnosť 
zbytočného vystavenia riziku. Umývacie/sprchovacie zariadenia s čističom kože s nerozpustnými vlastnosťami, horúca 
voda a mydlo musia byť poskytované a používané. Pracovné oblečenie meniť často a čistiť za sucha. Vysoko 
kontaminovanú odev okamžite vymeniť. Stav rukavíc by mal byť skontrolovaný pred použitím pri náznakoch interného 
znečistenia. Používať ochranné krémy po práci. 
Kontrola expozície:                                                          

 
 

 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 

Vzhľad: Kvapalina pH: 7 – 9 

Farba: Žltá Zápach: Bez zápachu  

Bod varu: >260 oC  Bod topenia: < -50 ºC  

Bod vzplanutia: >130 oC Teplota samovzplanutia: 310 °C  

Výbušné vlastnosti:  Oxidačné vlastnosti: NP 

Tlak výparov: <1 kPa pri 20 ºC Hustota : 1.06 g/cm3 pri 20 oC 

Rozpustnosť vo vode: Vysoko rozpustiteľné  Rozdeľovací koeficient (n-octanol/voda):  

 Rozpustnosť: Toluén, alkohol, éter. 

Ostatné údaje:  
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10. Stabilita a reaktivita 

Stabilita: Stabilný pri izbovej teplote. Hygroskopický. Neprijateľné podmienky: Vysoké teploty. Voda alebo 
vlhko. 

Neprijateľné materiály: Oxidanty. 

Nebezpečné rozkladné/výbušné produkty: Výbušné produkty: CO (pri nedostatku vzduchu), CO2. 

Polymerizačné riziko: NP Podmienky, ktorým je nutné sa vyhnúť: NP 

 
 

11. Toxikologické informácie 

Spôsoby expozície: Inhalácia výpar a oparov (len pri nahriati alebo násilnom narušovaní materiálu). Iné spôsoby sú 
podráždenie kože a očí v dôsledku priameho kontaktu. Vnútorné použitie pri náhodnom užití. 
Akútne a chronické efekty: Vystavenie vysokej koncentrácii výpar môže spôsobiť podráždenie nosa, hrdla a dýchacích 
ciest. Prehltnutie môže spôsobiť závraty, ospalosť, nevoľnosť a zvracanie. Kvapalina môže spôsobiť podráždenie spojovky 
a poškodenie rohovky. Priamy kontakt s kožou môže spôsobiť podráždenie. Opakovaný, či predĺžený kontakt môže 
spôsobiť odtučnenie kože vedúce k podráždeniu a dermatitíde. 

Karcinogény: NP 

Reprodukčná toxicita: NP 

Zdravotné podmienky zvyšujúce riziko vystavenia: Kožné problémy. 

   
 

12. Ekologické informácie 

Potencionálne znečistenie: 

 Stálosť a odbúranie: Produkt je ľahko biodegradovateľný. 

 Mobilita/bioakumulačný potenciál: Produkt je neprchavý a rozpustný vo vode a rozdelí sa do vodnej fázy. 
Produkt sa rýchle rozpustí vo vode. Pri vypustení do zeme sa vyparí nízkym tempom. Produkt nie je 
bioakumulatívny. 

Ekotoxikologický efekt: Neexistujú biokoncentračné procesy a očakáva sa, že produkt nie je nebezpečný pre vodné 
živočíchy.  

 
 

13. Informácie o zneškodňovaní 

Metódy likvidácie: Recyklácia a znovuobnovenie produktu, pokiaľ je to možné. 

Odpad:  Kvapaliny a pevné látky z priemyselných procesov. 
 
 Zneškodnenie: Rozpustiť alebo zmiešať materiál s horľavým rozpúšťadlom a spáliť v chemickej spaľovni. 
 
 Manipulácia: Vyvážené a utesnené kontajnery. 
 
 EC nariadenie: Spoločnosti, ktorá akokoľvek manipuluje s použitým olejom musí podľa nariadenia č. 

91/156/EEC obdržať povolenie. 
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14. Informácie pre prepravu 
Špeciálne upozornenie: Stabilné pri izbovej teplote a pri preprave. Pre zabránenie rozliatiu, prevážať v zaistených 

kontajneroch. Skladovať v miestach s nízkou teplotou a dobrou ventiláciou. Používať vyvážené a utesnené 
kontajnery. 

Ďalšie informácie: 
 UN číslo: NP 
 ADR/RID: NP  

 
IATA-DGR: NP 
IMDG: NP 

 
 

15. Informácie o právnych predpisoch 
Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. 
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpade. 
Zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch. 
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa zákona 163/2001 Z.z. 
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa direktívy EC 88/379/EEC. 

 
 

16. Ostatné informácie 
 
Údaje konzultované na základe: 

EINECS: European Invontory of Existing Commercial Substances. 
RTECS: US Dept. of Health & Human Sarvices. 
HSDB: US National Library of Medicine 
CHRIS: US Dept. of Transportation. 

Legislatíva konzultovaná: 
Dir. 67/548/EEC of dangerous substances (including amendments and adaptations in force). 
Dir. 88/379/EEC of dangerous preparations  (including amendments and adaptations in force). 
Dir. 91/689/EEC dangerous waste; Dir. 91/156/EEC waste management. 
Royal Decree 363/95: Regulation about notification of new substances and classification, packaging 
and labelling of dangerous substances.  
European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR). 
Regulation on the international transport of dangerous goods on the railway. (RID) 
International maritime code of dangerous goods. (IMDG) 
International Civil Aviation Organization (ICAO) and International Air Transport Association 
(IATA) regulation pertaining to air shipment. 

 
Zhrnutie: 

CAS: Chemical Abstract Sarvice 
IARC: International Agency for 
Resaarch on Cancer 
TLV: Threshold Limit Value 
TWA: Time Weighted Avorage 
STEL: Short-Term Exposure Levol 
REL: Recommendable Exposure Limit 
PEL: Permissible Exposure Limit  
BEI: Biological Exposure Index 

 
 
LD50: Lethal Dosa Medium 
LC50: Lethal Concentration Medium 
TDLo: Toxic Dosa Low 
LDLo: Lethal Dosa Low 
EC50: Effectivo Concentration Medium 
IC50: Inhibitory Concentration Medium 
ADI: Acceptable Daily Intake 
BOD: Biological Oxygen Demand 
NP: Not Pertinent 

 
Tu poskytované informácie sú získané z kvalitných a pravdivých informačných zdrojov a súhlasia so všetkými 
nariadeniami o nebezpečných látkach. Je vlastnou zodpovednosťou užívateľa riadiť sa informáciami v tomto 
bezpečnotnomm liste. 

 
 


