Wetrok Polska SA

Saugos duomenų lapas
pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Wetrok Unisal unperfumed
Patikrinimo data: 16.11.2015

Katalogo Nr.: 254

Puslapis 1 iš 7

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1. Produkto identifikatorius
Wetrok Unisal unperfumed

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Medžiagos ar mišinio paskirtis
srodek czyszczacy
tylko do uzytku profesjonalnego
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Įmonė:
Wetrok Polska SA
Adresas:
ul. Laczyny 4 b
Miestas:
PL-02-820 Warszawa

Asmuo pasiteirauti:
El. paštas:

Iwona Kozlowska
i.kozlowska@wetrok.pl, www.wetrok.pl

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Telefonas: +48 22 331 20 50

(czynny w godzinach 8:00 - 16:00): +48 22 331 20 50

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Pavojingumo kategorijos:
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Eye Dam. 1
Teiginiai apie pavojų:
Smarkiai pažeidžia akis.
2.2. Ženklinimo elementai
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Signalinis žodis:

Pavojinga

Piktogramos:

Pavojingumo frazės
H318

Smarkiai pažeidžia akis.

Atsargumo frazės
P280
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
P305+P351+P338
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu
jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
2.3. Kiti pavojai
Ypatingų paminėtinų pavojų nėra. Būtinai atsižvelkite į saugumo specifikacijose pateiktą informaciją.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.2. Mišiniai
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Pavojingi komponentai
CAS Nr.

Cheminės Pavojaus
EB Nr.

Dalis
Indekso Nr.

REACH Nr.

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
27252-75-1

Octan-1-olis, etoksilintas

1-<5%

Eye Irrit. 2; H319
61827-42-7

Polioksietileno izodicilo eteris

1-<5%

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.
Sudėties ženklinimas pagal reglamentą (EB) Nr. 648/2004
5 % - < 15 % nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, konservavimo medžiagos (Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone).

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendrieji nurodymai
Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus
Įleiskite gryno oro.
Patekus ant odos
Nuplaukite pakankamu kiekiu vandens. Pakeiskite užterštus drabužius.
Patekus į akis
Patekus į akis, nedelsdami atmerkę voką 10-15 minučių skalaukite akį tekančiu vandeniu. Po to kreipkitės į
oftalmologą.
Prarijus
Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens. NESKATINTI vėmimo. Galimi pavojai: Skrandžio
perforacija. Iš karto iškviesti gydytoją. Neduokite gerti neutralizuojančių priemonių.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Iki šiol nežinomi jokie simptomai. Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkitės į gydytoją.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Gali sukelti alergines reakcijas. Atsiradus alerginei reakcijai, ypač kvėpavimo takuose, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma,
parodyti šią etiketę).

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės
5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Pats produktas nedegus.
5.3. Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.
Papildomi nurodymai
Dujas/garus/rūką nusodinkite vandens patranka. Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai.
Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.
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6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Įveskite gerą vėdinimą. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.
Naudokite asmeninę apsauginę įrangą.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu). Adsorbuotą
medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
ˇr. 7 ir 8 punktus saugos priemones.
Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Saugaus naudojimo rekomendacijos
Naudojant atvirą naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių. Laikykitės
vartojimo instrukcijos nuorodų.
Pastabos del priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus
Produktas yra ne: Degus.
Produktas yra ne: Sprogstamoji.
Papildomi nurodymi
Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Laikykite užrakintą. Laikykite tik įgaliotiems asmenims prieinamoje vietoje.
Pasirūpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro ištraukimu kritiniuose taškuose. Saugokite nuo karščio ir
tiesioginių saulės spindulių. Laikykite vėsiai ir sausai. Rekomenduojama laikymo temperatūra: kambario
temperatūroje
Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas
Minimali laikymo temperatūra: 15°C
Maksimali laikymo temperatūra: 25°C
7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Atkreipkite dėmesį į ant etiketės esančias naudojimosi instrukcijas.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga
8.1. Kontrolės parametrai
Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

Ekspozicijos ribinės vertės: Duomenu nera
8.2. Poveikio kontrolė
Saugos ir higienos priemonės
Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius. Odos profilaktika ištepant ją apsauginiu kremu. Baigę
darbą nusiplaukite rankas ir veidą. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti.
Akių ir (arba) veido apsaugą
Akių apsauga: Sandariai užsidarantys apsauginiai akiniai. Okuliarai iš plastiko.
Rankų apsauga
Išbandytas apsaugines pirštines dėvėkite: DIN EN 374
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Odos apsauga
Dėvekite tik tinkančius, patogius ir švarius apsauginius drabužius.
Kvėpavimo sistemos apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: nepakankamam vėdinimui.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena:
Spalva:
Kvapas:

skystas
geltonas žalias
budingas
Bandymo metodų
standartai

pH-rodiklis:

10.0 - 11.0

Būklės pokyčiai
Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas:

Duomenu nera

Pliūpsnio temperatūra:

Duomenu nera

Tankis:

0.993 - 1.003 g/cm³ ASTM D 7777

Tirpumas vandenyje:

maišomas

9.2. Kita informacija

nėra/joks

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktingumas
Duomenu nera
10.2. Cheminis stabilumas

Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Duomenu nera
10.4. Vengtinos sąlygos
Sąlygos, kurių reiktų vengti: šaltis. Saugoti nuo saulės šviesos.
10.5. Nesuderinamos medžiagos
Duomenu nera
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Šio gaminio sudėtyje nėra pavojingų medžiagų ar preparatų, kurie normaliomis ar protingai numatytomis
naudojimo sąlygomis turėtų būti išskirti.
Papildoma informacija
Stabilumas ir reaktingumas: 24 M

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
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Dozė

Rūšis

Šaltinis

Metodas

Polioksietileno izodicilo eteris
oralinis

ATE
mg/kg

500

Dirginimą ir ėsdinimą
Smarkiai pažeidžia akis.
Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Dirgina akis.
Jautrinantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeninis, paveldimąsias savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (vienkartinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (kartotinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kiti duomenys liečiantys bandymus
Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Produktas neišbandytas.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija
12.1. Toksiškumas
CAS Nr.

Cheminės Pavojaus
Toksiškumas vandens
aplinkai

27252-75-1

[h] | [d] Rūšis

Dozė

Šaltinis

Metodas

Octan-1-olis, etoksilintas
Ūmus toksiškumas
crustacea

EC50
mg/l

10 -100

48 h Vandens bestuburiai

OECD 202

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Surfaktantas esantis šiame mišinys atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente
(EB) Nr. 648/2004.
CAS Nr.

Cheminės Pavojaus
Metodas

Vertė

d

> 70

30

Šaltinis

Įvertinimo
27252-75-1

Octan-1-olis, etoksilintas
OECD 301D; 92/69/EWG, C.4-E
Lengvai biologiškai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus).

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Pagal turimus duomenis apie pašalinamumą/skaidymąsi ir bioakumuliaciją ilgalaikis kenksmingas poveikis
aplinkai mažai tikėtinas.
12.4. Judumas dirvožemyje
Patekęs į dirvožemį produktas tampa judrus ir gali užteršti gruntinį vandenį.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Nėra informacijos.
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12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Mišinio duomenų nėra.
Kiti duomenys
Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Produktas neišbandytas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Šalinimo aplinkybės
Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.
Atliekų šalinimo kodas (produkto)
KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR
200129
ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS; atskirai
surenkamos frakcijos (išskyrus nurodytas 15 01 pozicijoje); plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų
medžiagų; pavojingos atliekos
Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)
KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR
200129
ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS; atskirai
surenkamos frakcijos (išskyrus nurodytas 15 01 pozicijoje); plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų
medžiagų; pavojingos atliekos
Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai
Vanduo (su valikliu). Visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą
Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)
14.1. JT numeris:

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
ES norminė informacija
Kitos pastabos

Konservavimo priemone: 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS-Nr. 2682-20-4), Benzisothiazolin-3-on (CAS-Nr.
2634-33-5)
Nacionaliniai normatyvai

Pavojingumo vandeniui klasė (D):

1 - silpnas vandens pavojus

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija
Pakeitimai
Šiame saugos duomenų duomenų lape yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų:
1,3,11,12.
H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)
H302
Kenksminga prarijus.
H318
Smarkiai pažeidžia akis.
H319
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kita informacija
Tik pramonės reikmėms. Atkreipkite dėmesį į ant etiketės esančias naudojimosi instrukcijas. Duomenys iose
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saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis ˛iniomis ir atitinka apdorojimo diena turima informacija.
Informacijoje turi buti pateikti pagrindiniai punktai, susije su iose specifikacijose minimo produkto saugiu
naudojimu ji laikant, perdirbant, transportuojant ir alinant. Duomenys negali buti taikomi kitiems produktams.
Jei produktas skied˛iamas, mai omas ar perdirbamas su kitomis med˛iagomis, arba perdirbamas, tai iose
saugumo specifikacijose pateiktu duomenu negalima perkelti taip pagamintai naujai med˛iagai, jei jose ai kiai
nenurodyta kitaip.
(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų
paskutinio tiekėjo)
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